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طبقه بندی علم، جغرافیا

ترسیم مرز بین علوم مختلف از زمانی متداول شد که هر 
ــترش یافتند و احاطه بر همة آن ها برای  یك از این علوم گس
یك فرد، ناممکن شد. بدین ترتیب، از سرشاخه که »فلسفه« 
ــمندان، پژوهش در  ــك از دانش ــعاب یافتند، و هر ی ــود انش ب
ــعبه ای را در پیش گرفت. یکی به بحث  های زیست شناسانه  ش
ــان داد و در گسترش آن کوشید و دیگری ریاضیات  عالقه نش
ــکال  و هیئت یا نجوم را پی گرفت. برخی به ماده و انرژی و اش
و جابه جایی های آن دل دادند و فیزیك دان شدند و گروهی به 
ــیمیا و شیمی امروز رسیدند.  نهاد مواد پرداخته به کیمیا و س
ــفه نیز بحث و گفت وگوی حکیمان و فیلسوفان  در خود فلس
ــترش علم سبب شد که  در مورد کلیت جهان ادامه یافت. گس
ــوار شود. از آن پس  ــر دش احاطه بر همة  دانش های یافتة بش
ــوف از درک و تبیین عاجز شد و به ناچار بخش هایی از  فیلس
ــاص خود را به دیگران واگذار  ــوع مورد تفکر و دغدغة خ موض
ــوم انجامید. به نظر  ــیم و طبقه بندی عل کرد. این امر به تقس
ــرن هفدهم میالدی بود  ــرون جدید، از ق ــد البته در ق می رس
ــدند که  ــمندانی در زمینة طبقه بندی علوم فعال ش که دانش
ــت کنت. اینان هر یك  ــر، آمپر و اگوس از آن جمله اند اسپنس
ــدی علوم را به انجام  ــا مالک ها و معیارهای خویش طبقه بن ب
ــهیل آموزش و  ــی این کار خود را تس ــانیدند و هدف اصل رس
ــته بندی یافته های بشری  ــان کردن دس پژوهش در علم و آس
ــامان دادن به کتابخانه ها  ــا و گزارش ها و س ــب کتاب ه در قال
ــود و باید مالکی  ــان نب عنوان کردند. طبقه بندی چندان آس
ــد تا این که در نهایت »روش تحقیق در  برای آن معلوم می ش
علم« بود که مالک مستحکمی به دست طبقه بندی کنندگان 
ــوفان باقی ماندند با بحث چیستی و چرایی زندگی؛  داد. فیلس
ــد راه خویش گرفتند و به  ــی از آنان که منطقیون بودن گروه
ــی  ــث و پژوهش در روش های منطقی تفکر و روش شناس بح

علوم پرداختند.
ــدن به  ــت و راه های حصول یا نزدیك ش ــان یکی اس جه
ــیار. جهان پیچیده است و مرکب و در هم تافته.  حقیقت بس
امروزه هر عالمی از دید خویش بدین جهان ترکیبی می  نگرد. 
درک کلیت جهان دشوار شده و به همین سبب نگاهی دیگر 
ــخن از  ــیر و تبیین کند. این روزها س باید این کلیت را تفس
ــته ای مکان  درهم بافتن علوم رواج یافته و تحقیقات بین رش
رفیعی یافته اند و تشویق می شوند و تأسیس علوم بین رشته ای 
ــرلوحه و از اهداف کشورها شمرده می شود. به نظر می رسد  س
ــیر و تبیین های  ــته، به حکمت و به تفاس ــتی به گذش بازگش
ــان نیز از  ــت. جغرافی دان ــای دیرین، در حال انجام اس حکم
ــته ای و با نگرش ترکیبی در نظر  دیرباز خود را علمای بین رش
می گرفته اند. آنان یافته های علوم مختلف را به کار می بردند و 
ــتدالل جغرافیایی« دست می زدند  با روش خاص خود به »اس
ــز در تحقیقات  ــان دیگر علوم نی ــه گاه متخصص ــا جایی ک ت
ــتفاده قرار می دادند و  خویش روش جغرافی دانان را مورد اس
ــیوه هنوز هم  ــتدالل با جغرافیا« می پرداختند. این ش به »اس

ادامه دارد.
ــروکار  ــی، که با زمین س ــن علوم محیط ــیم مرز بی ترس
ــوار، بلکه ناممکن است. روش های رسیدن به  دارند، امری دش
حقیقت در علوم متفاوت است اما همگی دارای یك هدف اند 
ــان، زیست شناسان،  ــت، زمین شناس و آن »تبیین زمین« اس
ــفری، محیطی و علوم زمین و هر اسم  متخصصان علوم آتمس
دیگری که داشته باشند هدف آنان درک سازوکارهای محیط 
ــایی آن  ــدن به جهان واقع و شناس طبیعی زمین و نزدیك ش
است. از این روست که مجله رشد جغرافیا از دستاوردهای علوم 
ــاپ آن ها در این فصل نامه  ــته و نزدیك به این علم و چ وابس

استقبال می کند.

6

رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی ام/ شمـــارۀ 1/ پاییز 21394

سیاوش شایان

ل
او
ن 
خ
س

 و فصل نامه رشد آموزش جغرافیا
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چکيده
مطالعه و بررسی بیوکلیمایی زیست اقلیم انسانی مناطق مختلف از ارزش و اهمیت خاصی 
ــهری، عمرانی، سکونتگاهی، معماری، جهانگردی و غیره برخوردار است.  در برنامه ریزی های ش
بنابراین شناخت زیست اقلیم انسانی استان فارس با توجه به وسعت، اماکن تاریخی و گردشگری 
و مناظر طبیعی متنوع در اقصی نقاط آن دارای اهمیت فراوان است. در این پژوهش بر اساس 
ــت اقلیم انسانی استان  ــاخص ترجونگ، زیس ضریب راحتی و ضریب تأثیر خنك کنندگی باد ش
ــده و شرایط آسایش و عدم آسایش در شب و روز در تمام ماه های سال مورد  فارس مطالعه ش
ارزیابی قرار گرفته است. در نتیجه در دورة گرم سال تنوع زیست اقلیمی بسیار بیشتر از دورة 
سرد سال بوده و در دورة گرم از روزهای فوق العاده داغ تا گرم و در دورة سرد از روزهای خنك 

تا بسیار خنك در استان فارس وجود دارد.

كليدواژه ها: زیست اقلیم انسانی، ترجونگ، استان فارس، پهنه بندی.

مقدمه
ــدار برخوردهای  ــایش پای ــتیابی به آس ــان ها برای دس انس
ــتفاده از لوازم  ــته اند. اس گوناگونی با محیط زندگی خویش داش
ــاب لباس  ــکونی، انتخ ــازل مس ــی در من ــی و سرمایش گرمایش
متناسب با شرایط اقلیمی، جهت گیری مناسب ساختمان ها، نوع 
ــز از اقلیم های  ــکونی و گری ــتفاده در اماکن مس مصالح مورد اس

ــان برای سازگاری  ــن )کوچروی( همگی گویای تالش انس خش
ــت. بنابراین  ــرایط اقلیمی بوده اس ــرایط محیطی به ویژه ش با ش
ــناخت محیط های گوناگون در ابعاد طبیعی، انسانی می تواند  ش
ــعه محلی،  ــرداری از آن محیط ها را افزایش دهد و در توس بهره ب
ــود. یکی از موضوعات مهم در هر  ــه ای و ملی مؤثر واقع ش منطق
منطقه آب و هواست که اثرات آن بر رفتار و فعالیت های انسانی 

زیست اقلیم انسانی
 استان فارس
به روش ترجونگ
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ــناخت اثرات متغیرهای  ــت. بنابراین ش ــیده نیس ــی پوش بر کس
ــانی  ــت اقلیم انس ــانی در قالب زیس ــی بر فعالیت های انس اقلیم
ــانی(  موضوعی است که می توان با مطالعه آن  )زیست اقلیم انس
ــم، جغرافیای پزشکی، مسکن و  ــعه پایدار صنعت توریس به توس
ــازی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی کمك نمود. در  شهرس
ــه مطالعه پرداخته اند که در  ــگران متعددی ب این ارتباط پژوهش

ذیل به مواردی چند اشاره می گردد:
ــصت قرن بیستم با  ــت اقلیمی ابتدا در دهه ش مطالعات زیس
ــت اقلیمی در چهار منطقه  ــیم نمودار زیس مطالعه اولگی با ترس
ــی خود به  ــد. اولگی در بررس ــی آمریکا انجام ش ــف اقلیم مختل
ــت حرارتی مناطق  ــاز و ظرفیت مقاوم ــید که نی این نتیجه رس
ــت. در همان دهه ترجونگ1 )1966( تقسیم بندی  ــان نیس یکس
زیست اقلیمی را مطرح ساخت و گیونی نیز به ارائه روش مطالعه 
ــد موریلون گالوز  ــانی پرداخت. همچنین دیوی ــت اقلیم انس زیس
ــیوآرام کریش یاکا3  ــاب رحمانیام و س ــران2 )2004(، س و دیگ
ــون ام. کا و دیگران5 )2003(،  ــر4 )1967(، سوس )1964(، زانک
کریستف بالزجچسك6 )2004(، اویاتار ارل و دیگران7 )2003( 
ــز در زمینه  ــه پرداخته اند. در ایران نی ــه در این زمین ــه مطالع ب
ــت اقلیمی محققان متعددی به مطالعه پرداخته اند  مطالعات زیس

که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می گردد:
ــاخص های  ــتفاده از ش ــران )1387( با اس ــاش و دیگ بذرپ
زیست- اقلیمی بیکر، ماهانی و ترجونگ، شرایط آسایش حرارتی 
شهرستان بابلسر را در فصول مختلف سال در فضای آزاد بررسی 
ــان دادند که از ماه اردیبهشت تا اواخر آبان  و تحلیل نموده و نش
ــگری در طبیعت و فضای آزاد از نظر  ــرایط بهینه برای  گردش ش
ــر و مرداد حالت  ــود دارد و در ماه های تی ــایش حرارتی وج آس

شرجی در این شهرستان حاکم می شود.
رمضانی گورابی )1385( به شناخت زیست اقلیمی در مناطق 
ــهر لنگرود  ــیه ش تاالب کیا کالیه لنگرود، یکی از تاالب های حاش
ــان داد که ماه های خرداد  ــت. نتیجه تحقیق وی نش پرداخته اس
ــفند و فروردین، اردیبهشت،  و تیر در روز گرم بوده و ماه های اس
ــت. راستی  ــرد اس ــهریور، مهر و آبان معتدل و بقیه ماه ها س ش
)1383( با استفاده از دو روش ترجونگ )ضریب راحتی و ضریب 
ــر در چهارمحال و بختیاری  ــی( و روش دمای مؤث خنك کنندگ

زیست اقلیم انسانی و آسایش حرارتی را تعیین نموده است.
ــر و دمای مؤثر به  ــاس روش بیک ــش )1377( براس جهانبخ
ــت و نیازهای  ــز پرداخته اس ــانی تبری ــت اقلیم انس ارزیابی زیس
حرارتی ساختمان ها را برای کنترل شرایط داخلی ساختمان در 

فصول مختلف سال مشخص نموده است.
ــت اقلیم  ــاخص ترجونگ زیس ــاس ش کاویانی )1372( براس
ــه مطالعه نمود. وی در این  ــانی ایران را در ماه ژوئیه و ژانوی انس
ــا در ماه ژانویه را با  ــت اقلیم انسانی شیراز و فس پهنه بندی زیس
 H2 و در ماه ژوئیه، شیراز را با ضریب راحتی K2 ضریب راحتی
ــت. لشکری )1383( با کاربرد  ــا را H3 مشخص نموده اس و فس
ــت اقلیم استان آذربایجان غربی در 6  ــی زیس روش بیکر به بررس

شکل1: موقعيت نسبی استان فارس و ايستگاه های مورد پژوهش

شاخص ترجونگ شاخصی است كه 
در سال 1966 برای تقسيم بندی 
زيست اقليم انسانی اياالت متحده 
آمريکا به كار گرفته شده و يکی از 
معتبرترين روش های طبقه بندی 
شرايط زيست اقليم انسانی است
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ــاعات  کلیه فاکتورهای مهم اقلیمی یعنی تابش، رطوبت، باد و س
ــرایط حرارتی بدن انسان را کنترل می کنند  آفتابی که مجموع ش

استفاده شده است )کاویانی، 1372(.
در این روش از دو معیار یکی ضریب راحتی و دیگری ضریب 
ــود. برای تعیین ضریب  ــتفاده می ش تأثیر خنك کنندگی باد اس
راحتی از شکل شماره 2 استفاده می شود که براساس آزمایشات 
متعدد بر روی انسان  ها انجام پذیرفته است. ضریب راحتی بیانگر 
ــی است که انسان در برابر دما و رطوبت متفاوت از  نوعی احساس
خود واکنش نشان می دهد و شرایط متعارف آن پوشش معمولی 
ــور افقی دما  ــکل مح ــت. در این ش ــدم فعالیت فیزیکی اس و ع
ــب درجه فارنهایت و خطوط منحنی معرف رطوبت نسبی  برحس
ــن دو عنصر اقلیمی  ــد. محل برخورد ای ــب درصد می باش برحس
ــخص می سازد که به صورت اعداد و  شرایط زیست اقلیمی را مش

سمبل ها نشان داده می شود )جدول1(.

جدول شماره1: مفاهیم و سمبل ها و عالئم چارت ضریب راحتی
 بر حسب بررسی ترجونگ

گروهاحساس غالبسمبل

USUltra Coldماورا سرد6-

ECExtremely Coldفوق العاده سرد5-

VCVery Coldبسیار سرد4-

CDColdسرد 3-

KKeenبسیار خنك2-

CCoolخنك1-

MModerateمطبوع0

WWarmگرم1+

+2aداغHHot

+2bبسیار داغSVery Hot

EHExtremely Hotفوق العاده داغ3+

ایستگاه پرداخته و نتیجه گرفته است که در این ایستگاه ها 5 ماه 
ــت اقلیم نامطلوب سرد تا خیلی سرد برقرار  در سال شرایط زیس

است.
ــدام به تهیه  ــتفاده از روش بیکر اق ــا اس ــی )1371( ب کاویان
ــتانه برای نواحی شمالی و  ــه زیست اقلیم تابستانه و زمس دو نقش

جنوبی ایران نمود. 
محمدی و دیگران )1387( شاخص های زیست اقلیمی مؤثر 
ــایش انسان را در شهر قم به دست آورده و نشان دادند که  بر آس
این منطقه در طول سال از شرایط فوق العاده داغ تا بسیار خنك 

برخوردار است.
ــار روش  ــی چه ــران )1385( در تحقیق ــحال و دیگ خوش
طبقه بندی زیست اقلیم انسانی ماهونی، ترجونگ، اولگی و گیونی 
ــه ای برای  ــرار داده اند و از روش تحلیل خوش ــورد مطالعه ق را م
ــتان اصفهان استفاده نمودند.  طبقه بندی زیست اقلیم انسانی اس
ــا بهترین روش طبقه بندی را روش گیونی  در این پژوهش، آن ه
ــتان اصفهان را به پنج منطقه زیست اقلیم  ــخیص دادند و اس تش

انسانی مجزا طبقه بندی کردند.

داده ها و روش كار
ــت که  ــتان فارس اس در این تحقیق منطقه مورد مطالعه اس
ــور با وسعت 122 هزار کیلومترمربع، تقریباً  در نیمة جنوبی کش
1/8درصد مساحت کل کشور، قرار گرفته است )جغرافیای استان 
ــرایط زیست اقلیم  ــی ش ــکل1( برای بررس فارس، 1386: 2(. )ش
انسانی در استان فارس از متغیرهای میانگین سرعت باد برحسب 
ــه، میانگین  ــاعات آفتابی ممکن ماهان ــر ثانیه، حداکثر س متر ب
ــای روزانه، حداقل  ــی، حداقل و حداکثر دم ــاعات آفتابی واقع س
ــبی ماهانه استفاده شده است. ایستگاه های  و حداکثر رطوبت نس
ــت،  ــورد مطالعه برای این کار عبارت بودند از: آباده، ایزدخواس م
ــهر، شیراز، سپیدان، کازرون، زرقان، داراب، الرستان، فسا،  صفاش
المرد، سد درودزن، تخت جمشید. الزم به ذکر است که داده های 
ــی استان فارس  ــتفاده در این تحقیق از اداره هواشناس مورد اس
ــت. دورة  آماری داده ها از آغاز  ــده اس به صورت ماهانه دریافت ش

تأسیس ایستگاه ها تا سال 1387 می باشد.
در این نوشتار از روش ترجونگ به شناخت زیست اقلیم انسانی 
)بیوکلیمای انسانی( استفاده شده است. شاخص ترجونگ شاخصی 
است که در سال 1966 برای تقسیم بندی زیست اقلیم انسانی ایاالت 
ــده و یکی از معتبرترین روش های  ــده آمریکا به کار گرفته ش متح
ــرایط زیست اقلیم انسانی است، زیرا در این روش از  طبقه بندی ش

شکل2: تعيين ضريب راحتی شاخص ترجونگ
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ــایانی بنماید. عالوه بر ایستگاه شیراز ضریب راحتی روز  کمك ش
ــب و نوع گروه ایستگاه های مختلف استان در طی ماه های  به ش

مختلف سال با توجه به این جدول به دست می آید.

ــاخص  ــب تأثیر خنك کنندگی باد از ش ــبه ضری برای محاس
سوزباد استفاده می شود. به این منظور میزان دفع انرژی برحسب 
ــطح یك متر مربع بدن و  ــاعت از س کیلو کالری در طی یك س
ــی و دمای عادی  ــارف یعنی عدم فعالیت بدن ــرایط متع تحت ش
ــانتی گراد )91/4 فارنهایت( از معادله  ــت یعنی 33 درجه س پوس
زیر که توسط پاول سایپل در سال 1939 پیشنهاد گردیده است 
ــتفاده می شود. این معادله مقدار دفع انرژی در هر ساعت روز  اس

را محاسبه می کند:
H ( / V V)*( T)= + − −10 45 10 33 معادله شماره 1                 

H= مقدار دفع انرژی برحسب کیلوکالری مترمربع طی یك 
ساعت

V= سرعت باد برحسب متر بر ثانیه
ــب درجه سانتی گراد )حداکثر دمای  T= میانگین دما برحس

روزانه برای روز و حداقل دمای روزانه برای شب(.
ــی باد در طول روز  ــت آوردن تأثیر خنك کنندگ برای به دس

جدول3: ضریب تأثیرات باد
مقدار دفع انرژیسمبل

)کیلوکالری در ساعت در 
متر مربع(

حالت و احساس غالب

-h گوشت در معرض این دما و باد 1400- و بیشتر
منجمد می شود.

-g-1200 فوق العاده سرد1400- تا

-f-1000 بسیار سرد1200- تا

-e-800 سرد 1000- تا

-d-600 بسیار خنك800- تا

-c-300 خنك600- تا

-b-200 مطبوع و دلپذیر300- تا

-a-50 گرم 200- تا
n+80 نه گرم و نه سرد50- تا
a+80 احساس گرما روی پوست بدن160+ تا
b+80 احساس گرمای نامطبوع اضافی160+ تا
cاحساس گرمای بسیار نامطبوع 160+ به باال

اضافی

ــب در تمام  ــتفاده از این روش ضریب راحتی روز و ش با اس
ماه های سال برای ایستگاه های مورد مطالعه محاسبه شده است. 
برای روز از میانگین حداکثر دمای روزانه و حداقل رطوبت نسبی 
ــبانه( و حداکثر  ــب از حداقل دمای روزانه )ش ــه و برای ش روزان

رطوبت نسبی روزانه استفاده شده است.
ــرایط  ــرای ماه دی گروه k2 ش ــیراز ب ــوان مثال: در ش به عن
ــب راحتی روز به  ــیار خنك با درجه 2 و ضری ــی بس فیزیولوژیک
ــب ها  ــیار خنك و ش ــان می دهد که روزها بس ــب 3-/2- نش ش
ــوان ماه های  ــماره 2 می ت ــد. با توجه به جدول ش ــرد می  باش س
ــتگاه مورد مطالعه قرار داد و شرایط  ــال را در این ایس مختلف س
زیست اقلیم انسانی را استخراج نمود که این شناخت می تواند در 
ــم، شهری و صنعتی و غیره  ــم، توریس برنامه ریزی های اکوتوریس

ــبت ضریب راحتی روز به شب بر حسب بررسی  ــماره2: نس جدول ش
ترجونگ

گروهسمبلگروهسمبل گروهسمبل

+3/+2bEH10/0M1-4/-4VCI

+3/+2aEH20/-1M2-4/-5VCI

+3/+1EH30/-2M3-4/-6VCI

+3/0EH40/-3M4--

+3/-1EH50/-4M5--

+2b/+2bS1-1/-1C1-5/-5ECI

+2b/+2aS2-1/-2C2-5/-6ECI

+2b/+1S3-1/-3C3--

+2b/0S4-1/-4C4--

+2b/-1S5-1/-5C5--

+2a/+2aH1-2/-2K1-6/-6UCI

+2a/+1H2-2/-3K2--

+2a/0H3-2/-4K3--

+2a/-1H4-2/-5K4--

+2a/-2H5-2/-6K5--

+1/+1W1-3/-3CD1--

+1/0W2-3/-4CD2--

+1/-1W3-3/-5CD3--

+1/-2W4-3/-6CD4--

+1/-3W5----
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ــتفاده  ــتگاه های مورد مطالعه )جدول5( از عناصر زیر اس در ایس
شده است:

- میانگین سرعت باد در طی ماه تیر و دی به متر بر ثانیه
- حداکثر ساعات آفتابی ممکن در دو ماه تیر و دی

- میانگین ساعات آفتابی واقعی
ابتدا میزان دفع انرژی برای هر ساعت روز را بر اساس رابطة 
ــبه می  کنیم، سپس  ــاعت روز  محاس مقدار دفع انرژی در هر س
ــم تا میزان کل  ــی ممکن ضرب می نمایی ــاعات آفتاب آن را در س
ــر گرفتن تأثیر  ــپس با در نظ ــت آید. س دفع انرژی روزانه به دس

ــاعت آفتابی معادل 200 کیلو  ــی باد به ازای هر س خنك کنندگ
ــر ماه ضرب  ــاعت آفتابی واقعی در ه ــن س ــری را در میانگی کال
ــده توسط باد به دست آید. آن گاه  می کنیم تا مقدار انرژی دفع ش
ــده به وسیله باد را از میزان کل دفع  اختالف مقدار انرژی دفع ش
ــماره  ــت می آوریم. با توجه به اینکه جدول ش انرژی روزانه به دس
ــاعت در مترمربع  3 ضریب تأثیر باد را به صورت کیلوکالری در س
ــان می دهد، مقدار اختالف را بر ساعات  آفتابی واقعی آن ماه  نش
ــیم نموده و سپس اثر فیزیولوژیکی باد را از جدول یاد شده  تقس

به دست می آوریم.
ــدار دفع انرژی در هر  ــب مق به دلیل عدم تابش آفتاب در ش
ــاس فرمول یاد شده، بر مبنای میانگین ماهانه  ساعت شب براس
ــبه می شود و گروه و سمبل مورد نظر  حداقل دمای روزانه محاس
ــت  ــماره 4 ضریب تأثیر خنك کنندگی باد به دس را از جدول  ش

می  آوریم.
ــال که سردترین  با توجه به دامنه تغییرات دما در ماه های س
ماه دی و گرم ترین آن ماه تیر می باشد نقشه زیست اقلیم انسانی 
ــت. در این پهنه بندی هرچه به  ــیم شده اس برای این ماه ها ترس
ــرد پیش رویم از تنوع زیست اقلیم انسانی کاسته  سمت دورة س
می شود. این موضوع نشان می  دهد که سیستم های حاکم بر اقلیم 
ایران در زمستان به دلیل تحرک بیشتر شرایط همگن تری از نظر 
ــاد و تأثیرگذاری توده های هوا به وجود می آورند در حالی که  ایج
در تابستان به دلیل استقرار فرابار کم تحرک جنب استوایی اغلب 

تفاوت های محیطی بهتر آشکار می شود )کاویانی، 1372(.
با توجه به اهمیت ماه فروردین در امر گردشگری زیست اقلیم 
انسانی این ماه مورد بحث قرار گرفته است. شناخت زیست اقلیم 
انسانی استان فارس در ماه های مختلف سال در جدول شماره 5 
آورده شده است که می توان با کمك آن ماه های مختلف سال را 
مطالعه نمود. باتوجه به افزایش حجم این تحقیق از توصیف سایر 

ماه های سال خودداری شده است.

زيست  اقليم انسانی استان فارس
تعداد پهنه های زیست اقلیم انسانی استان در ماه تیر )ژوئیه( 
ــت به شش پهنه تقسیم می شود )شکل  که الگوی دورة گرم اس
شماره3( و نشانگر تأثیر عوامل محلی و کم تحرکی توده های هوا 
در دورة گرم است. شش پهنه زیست اقلیم انسانی استان در دوره 

تابستان عبارت اند از:
1. پهنة زيست اقليم روزهای گرم همراه با شب های بسیار 

)W4( خنك
ــب های بسیار خنك )ضریب راحتی  روزهای گرم همراه با ش

جدول شماره4: تأثیر باد در شب و روز
 بر حسب بررسی ترجونگ

گروهسمبل گروهسمبل گروهسمبل

c/-ac1-a/-a-a1-e/-e-e1

c/-bc2-a/-b-a2-e/-f-e2

c/-cc3-a/-c-a3-e/-g-e3

b/-ab1-a/-d-a4-e/-h-e4

b/-bb2-a/-e-a5-f/-f-f1

b/-cb3-b/-b-b1-f/-g-f2

b/-db4-b/-c-b2-f/-h-f3

a/-aa1-b/-d-b3-g/-g-g1

a/-ba2-b/-e-b4-h/-h-h1

a/-ca3-c/-c-c1

a/-da4-c/-d-c2

n/-an1-c/-e-c3

n/-bn2-c/-f-c4

n/-cn3-d/-e-d1

n/-dn4-d/-f-d2
-d/-g-d3
-d/-h-d4

برای محاسبه 
ضريب تأثير 
خنك كنندگی باد 
از شاخص سوزباد 
استفاده می شود
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ــت اقلیم انسانی است و  ــب 2-/1+( از مشخصه این زیس روز و ش
ــهر و بوانات را تحت پوشش  ــت، صفاش بخش هایی از ایزدخواس

دارد. این مناطق ارتفاعی بیش از 2000 متر دارند.
2: پهنة زيست اقليم روزهای داغ همراه با شب های بسیار 

)H5( خنك
این زیست اقلیم انسانی روزهای داغ همراه با شب های بسیار 
ــب 2a/-2+( دارد و بخش هایی  ــب راحتی روز و ش خنك )ضری

از شمال استان نظیر آباده و اقلید در زیر سیطره آن قرار دارد.
3: پهنة زيست اقليم روزهای گرم همراه با شب های خنك 

)W3(
ــب های خنك )ضریب راحتی روز و  روزهای گرم همراه با ش
ــب 1-/1+( ویژگی این زیست اقلیم انسانی می باشد و قسمتی  ش
ــاع این مناطق بیش از  ــپیدان را دربرمی گیرد. ارتف از اقلید و س

2000 متر است.
4: پهنة زيست اقليم روزهای داغ همراه با شب های خنك 

 )H4(
این زیست اقلیم انسانی روزهای داغ همراه با شب های خنك 
ــامل بخش هایی از  ــب 2a/-1( دارد و ش )ضریب راحتی روز و ش

شیراز و کوار است که در بخش های مرکزی استان قرار دارند.
5: پهنة زيست اقليم روزهای داغ همراه با شب های مطبوع 

)H3(
این زیست اقلیم انسانی روزهای داغ همراه با شب های مطبوع 
ــیعی از  ــب 2a/o( دارد و بخش  های وس )ضریب راحتی روز و ش

ــامل کازرون، درودزن، تخت  جمشید، فسا و خرامه را  ــتان ش اس
ــر می گیرد. مناطقی که ارتفاعی باالتر از 800 متر و کمتر از  درب

1700 دارند در این زیست اقلیم انسانی قرار دارند.
ــاده داغ همراه با  ــای فوق الع 6: پهن�ة زيس�ت اقليم روزه

)EH4( شب های مطبوع
ــب های مطبوع )ضریب  ــای فوق العاده داغ همراه با ش روزه
ــب o/3+( از خصوصیات این زیست اقلیم انسانی  راحتی روز و ش
ــت و در شهرهای داراب، الر، المرد، خنج، مهر، قیر و کارزین  اس

و فراشبند دیده می شود.
ــت اقلیم انسانی ماه دی به عنوان الگوی دورة سرد دارای  زیس

سه پهنه است )شکل شماره 4( که عبارت اند از:
1: پهنة زيست اقليم روزهای بسیار خنك همراه با شب های  شکل 3: نقشه زيست اقليم انسانی تيرماه

شکل 5: نقشه زيست اقليم انسانی فروردين ماه
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شکل4: نقشه زيست اقليم انسانی دی ماه

ــب های بسیار خنك  ــیار خنك 2. روزهای داغ با ش ــب های بس 1. روزهای گرم با ش
ــب های خنك 5. روزهای  ــك 4. روزهای گرم با ش ــب های خن 3. روزهای داغ با ش

فوق العاده داغ با شب های مطبوع 6. روزهای داغ با شب های مطبوع

1. روزهای خنك با شب های بسیار خنك
2. روزها و شب های بسیار خنك 3. روزهای بسیار خنك با شب های سرد

1. روزهای گرم با شب  های بسیار خنك 2. روزهای مطبوع با شب های بسیار خنك
3. روزها و شب های بسیار خنك 4. روزهای خنك با شب های بسیار خنك



)K2( سرد
ــك همراه با  ــیار خن ــانی روزهای بس ــت اقلیم انس این زیس
ــب 3-/2-( در فصل  ــی روز و ش ــرد )ضریب راحت ــب های س ش
ــا، فیروزآباد،  ــتان شامل فس ــتان دارد که بخش هایی از اس زمس
ــیراز، درودزن، تخت جمشید، سپیدان، زرقان، اقلید، صفاشهر،  ش
ــت را دربرمی گیرد. این مناطق بیش از 1200  آباده و ایزدخواس

متر ارتفاع دارند.
)K1( 2: پهنه زيست اقليم روزها و شب های بسیار خنك

ــیار خنك )ضریب  ــب های بس ــت اقلیم K1 روزها و ش زیس
ــب 2-/2-( دارد که در دو بخش از استان شکل  راحتی روز و ش
می گیرد یکی در مناطق جنوب شرقی شامل داراب، زرین دشت 
ــایبان و دیگری در غرب استان شامل کازرون، نورآباد و  و درز س

فراشبند.
ــب های  3: پهن�ة زيس�ت اقليم روزهای خنك همراه با ش

)C2( بسیار خنك
ــانی روزهای خنك همراه با شب های  ــت اقلیم انس این زیس
بسیار خنك )ضریب راحتی روز و شب 2-/1-( دارد و بخش های 
ــردد و در  ــامل می گ ــراش، اوز و مهر را ش ــرد، خنج، گ الر، الم

ارتفاعات کمتر از 800 متر گسترش یافته است.

چون ماه فروردین همزمان با اوج گردشگری و ایرانگردی در 
ــتان فارس نیز یکی از مناطق گردشگری ایران  کشور است و اس
ــانی این ماه ترسیم و  ــود، نقشه زیست اقلیم انس محسوب می ش
تحلیل می گردد. در این ماه 4 پهنة زیست اقلیم انسانی شناسایی 

شده است )شکل5( که عبارت اند از:
ــت اقلیم روزهای خنك همراه با شب های بسیار  1. پهنة زیس

)C2( خنك
ــانی روزهای خنك همراه با شب های  ــت اقلیم انس این زیس
بسیار خنك )ضریب راحتی روز و شب 2-/1-( دارد و در شمال 
ــتان فارس در مناطقی نظیر آباده، اقلید، تا صفاشهر گسترش   اس

یافته است.
)K1( 2. پهنة زیست اقلیم روزها و شب های بسیار خنك

جدول شماره5: بررسی ضریب تأثیر خنك کنندگی باد یا سوزباد )برای هر ساعت روز(
ایستگاهفروردیناردیبهشت خردادتیرمردادشهریورمهر آبانآذردی بهمناسفند

آباده565-664-616-542-379-203-561233-61-238-415-

ایزدخواست604-780-768-707-480-255-89-404-112-289-469-

داراب287-353-368-249-1412314822324116015-159-

المرد172-258-276-175-42105219281311275164-30-

زرقان410-481-422-356-252-91329010722-136-299-

شیراز438-516-507-417-255-855813214361-119-312-

درودزن452-535-557-462-290-12058187-2-161-333-

فسا361-431-446-335-201-34101168182118-39-224-

الرستان250-322-318-267-986419526428322891-92-

تخت جمشید334-442-405-332-236-62429912035-108-243-

صفاشهر513-669-751-609-450-253-126-52-11-123-270-439-

کازرون229-346-352-275-1323214721120016340-145-

سپیدان611-720-725-646-484-262-125-49-30-139-303-489-

ناهمگونی شرايط زيست اقليم 
انسانی در دوره های سرد و 
گرم استان بيانگر آن است كه 
در برنامه ريزی های اقتصادی، 
اجتماعی و عمرانی مناطق مختلف 
نيازمند توجه به زيست اقليم 
انسانی آن منطقه است
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ــیار خنك )ضریب   ــب های بس ــت اقلیم K1 روزها و ش زیس
ــانی در  ــت اقلیم انس ــب 2-/2-( دارد. این زیس ــی روز و ش راحت
ــپیدان و  ــتان در مناطقی همچون س ــمال غربی اس ارتفاعات ش

نورآباد شکل می گیرد. 
ــب های خنك  ــت اقلیم روزهای گرم همراه با ش 3. پهنة زیس

)W3(
ــك )ضریب راحتی روز  ــب های خن روزهای گرم همراه با ش
ــب 1-/1+( ویژگی این زیست اقلیم انسانی است. بخش های  و ش
ــتان و المرد، خنج، مهر و... دارای این  ــتان نظیر الرس جنوبی اس

شرایط زیست اقلیم می باشند.
4. پهنة زیست اقلیم روزهای مطبوع همراه با شب های بسیار 

)M3( خنك
روزهای مطبوع همراه با شب های بسیار خنك )نسبت ضریب 
ــب 2-/0( از ویژگی های این زیست اقلیم انسانی  راحتی روز و ش
ــانی در ماه فروردین در  ــد. گسترده ترین زیست اقلیم انس می باش
استان فارس است که درودزن، شیراز، تخت جمشید، فسا، داراب 

و... دارای این زیست اقلیم انسانی می باشند.

بررسی ضريب تأثير خنك كنندگی باد
ــب کیلوکالری  ــاعت روز برحس مقدار دفع انرژی برای هر س
ــتفاده از معادله شماره 1 محاسبه و در جدول شماره  مربع با اس
ــتگاه های  ــت. با توجه به داده های موجود ایس ــده اس 5 آورده ش
ــتان به مطالعه ضریب تأثیر خنك کنندگی باد در ماه های تیر  اس
ــند پرداخته  ــرد می باش و دی که به عنوان الگوی دورة گرم و س

شده است.
تأثیر خنك کنندگی باد در ماه تیر به پنج گروه متمایز نمود 

یافته است )جدول6(. گروه ها عبارت اند از:
ــوع اضافی در روز همراه با  ــاس گرمای نامطب گروهb 3: احس
شب  های خنك از خصوصیات این گروه است که در شمال استان 
در بخش هایی نظیر آباده، ایزدخواست و زرقان مشاهده می شود.
گروهc 2: احساس گرمای نامطبوع اضافی در روز و شب های 
مطبوع و دلپذیر از شرایط این گروه است که در بخش های غربی 
و جنوبی استان در الرستان، المرد و فراشبند مشاهده می شود.

ــب های خنك  ــاس گرمای اضافی در روز و ش گروهc 3: احس
ــت که در بخش های مرکزی و شرقی  از خصوصیات این گروه اس
ــید، فسا و داراب  ــتان مناطقی همچون درودزن، تخت جمش اس

دیده می شود.
گروهa 4: احساس گرما روی پوست بدن در روزها و شب های 
ــیار خنك از ویژگی های این گروه است که در بخش مرکزی  بس

استان در شیراز شکل می گیرد.
گروهa 3: احساس گرما روی پوست بدن در روزها و شب های 

خنك از شرایط این گروه است که در صفاشهر حاکم می گردد.

جدول شماره6: نسبت تأثیر خنك کنندگی باد در روز و شب و مجموع اقلیم فیزیولوژیك در ماه تیر
مجموع اقلیم تأثیر باد در روز و شبایستگاه

فیزیولوژیك
مجموع اقلیم تأثیر باد در روز و شبایستگاه

فیزیولوژیك گروهسمبلگروهسمبل

c/-cc3S4/c3فساb/-cb3H5/b3آباده

c/-bc2EH4/c2الرستانb/-cb3H5/b3ایزدخواست

c/-cc3S4/c3تخت جمشیدc/-cc3EH4/c3داراب

a/-ba3H5/a3صفاشهرc/-bc2EH4/c2المرد

c/-bc2EH4/c2کازرونb/-cb3S5/b3زرقان

a/-ba3H4/a3سپیدانa/-da4S4/n3شیراز

c/-cc3S4/c2درودزن

شناخت زيست اقليم انسانی مناطق 
مختلف براساس عناصر اقليمی مؤثر 
بر حاالت و رفتارهای انسان ها كمك 
شايانی به بهبود زندگی انسان ها در 
برابر محيط می كند
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در ماه دی تأثیر خنك کنندگی باد به 6 گروه تقسیم می شود 
)جدول7( که عبارت اند از:

ــب های  بسیار سرد از ویژگی   گروه c4-: روزهای خنك و ش
این گروه است که در بخش های آباده و صفاشهر دیده می شود.

ــیار خنك  ــب های بس گروه c2-: روزهای خنك همراه با ش
در بخش های مرکزی استان در شیراز و درودزن دیده می شود.

ــب های سرد از ویژگی  گروه c3-: روزهای خنك همراه با ش
ــتان در فسا  ــرقی اس این گروه بوده که فقط در بخش جنوب ش

دیده می شود.
ــیار  ــب های بس ــای مطبوع و دلپذیر و ش ــروه b3-: روزه گ
خنك بخش های وسیعی از استان را دربرمی گیرد که از کازرون، 

فراشبند و فیروزآباد و الرستان و داراب را شامل می شود.
ــب های خنك در  ــروه b2-: روزهای مطبوع و دلپذیر و ش گ

جنوب غربی استان در المرد و مهر دیده می شود.
ــب های بسیار سرد از  ــیار خنك و ش گروه d3-: روزهای بس
ــمالی و شمال غربی استان در ایزدخواست،  ویژگی  بخش های ش

سپیدان و اقلید مشاهده می شود.
تنوع  گروه های تأثیر باد در استان در دورة گرم و سرد سال 
ــتردگی استان تأثیر زیادی  ــان می دهد که نقش ارتفاع و گس نش

در تنوع زیست اقلیم انسانی دارد.

نتيجه  گيری
ــناخت زیست اقلیم انسانی مناطق مختلف براساس عناصر  ش

ــایانی به  ــان ها کمك ش ــی مؤثر بر حاالت و رفتارهای انس اقلیم
بهبود زندگی انسان ها در برابر محیط می کند. در این پژوهش با 
ــمند از لحاظ کاربرد   ــگ، که یکی از روش های  ارزش روش ترجون
ــاعات  ــرعت باد و س ــبی، س عناصر اقلیمی نظیر دما، رطوبت نس
ــانی استان فارس  ــناخت زیست اقلیم انس ــت، برای ش آفتابی اس
ــتفاده از روش ترجونگ 13 ایستگاه  ــت. با اس ــتفاده شده اس اس
سینوپتیك استان از لحاظ ضریب راحتی و ضریب تأثیر باد مورد 
ــانی تمام ماه های  ــرایط زیست اقلیم انس ارزیابی قرار گرفت و ش
سال شناسایی شد و ماه تیر به عنوان الگوی دورة گرم و ماه دی 
به عنوان الگوی دورة سرد مورد تحلیل قرار گرفت و ماه فروردین 
ــت بررسی  ــگری دارای اهمیت فروان اس نیز که از لحاظ گردش
گردید. در نتیجه مشخص شد که در دورة گرم سال استان فارس 
ــت اقلیم و در دورة سرد سال دارای چهار  ــش پهنه زیس دارای ش

پهنه زیست اقلیم انسانی است. 
ــرم از روزهای فوق العاده داغ در مناطق جنوبی تا  در دورة گ
روزهای گرم در مناطق شمالی و شب های بسیار خنك در شمال 
ــب های مطبوع در مناطق جنوبی مشاهده می شود.  ــتان تا ش اس

جدول شماره7: نسبت تأثیر باد در روز و شب و مجموع اقلیم فیزیولوژیك 
)ضریب راحتی بر ضریب تأثیر باد( در ماه دی

مجموع اقلیم تأثیر باد در روز و شبایستگاه
فیزیولوژیك

مجموع اقلیم تأثیر باد در روز و شبایستگاه
فیزیولوژیك گروهسمبلگروهسمبل

d/-f-d3K2/-d3-سپیدانc/-f-c4K2/-c4-آباده

c/-e-c3C2/-c3-فساd/-f-d3K2/-d3-ایزدخواست

b/-d-b3C2/-b3-الرستانd/-f-d3K2/-d3-اقلید

b/-d-b3K2/-b3-تخت جمشیدc/-f-c4K2/-c4-صفاشهر

b/-c-b2K2/-b2-المردc/-d-c2K2/-c2-زرقان

b/-d-b3C2/-b3-کازرونc/-d-c2K2/-c2-شیراز

b/-d-b3C2/-b3-دارابc/-d-c2K2/-c2-درودزن
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شناخت محيط های گوناگون در ابعاد 
طبيعی، انسانی می تواند بهره برداری 
از آن محيط ه�ا را افزايش دهد و در 
توس�عه محلی، منطقه ای و ملی مؤثر 

واقع شود



دورة سرد دارای روزهای بسیار خنك در شمال غربی تا روزهای 
گرم در مناطق جنوبی است و شب های بسیار خنك در شمال تا 

شب های خنك در جنوب آن تشکیل می شود. 
ــانی در دوره های سرد و  ــرایط زیست اقلیم انس ناهمگونی ش
ــه در برنامه ریزی های اقتصادی،  ــت ک ــتان بیانگر آن اس گرم اس
اجتماعی و عمرانی مناطق مختلف نیازمند توجه به زیست اقلیم 

انسانی آن منطقه است.
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مفهوم
مرز و سرحد 

وسيرتحوالت آن
حسن پيردشتي
دانشجوي دکتراي جغرافیاي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس، دبیر جغرافیا آمل
مريم كمري

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دبیر جغرافیا آمل 
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1. چکيده 
مرز، به عنوان پدیده اي فضایي، عامل تشخیص یك واحد متشکل سیاسي و مستقل از واحدهاي 
سیاسي دیگر است. در گذشته مرز به معناي سرحد و حد و فاصل دو قلمرو مستقل به کار مي رفت. 
اما امروزه مفهوم سرحد که به عنوان حد فاصل قلمرو دو امپراطوري یا نقطه انتهایي قلمرو یك کشور 
ــال هاي اخیر در سطح جهان اتفاق  ــکل رسمي وجود ندارد. تحوالتي که در س ــد، به ش قلمداد مي ش
ــدن و ظهور اینترنت و فضاي مجازي، مفهوم کالسیك مرز را  ــت، از جمله فرایند جهاني ش افتاده اس
دچار تغییرات زیادي کرده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه اي و همچنین مراجعه به 
سایت ها صورت گرفت و ضمن بررسي مفهوم مرز و سرحد از گذشته تا کنون، سیر تحوالت تاریخي 
ــت که تحول در مفهوم مرز از گذشته  ــانگر آن اس آن نیز مورد کنکاش قرار گرفت. نتیجه تحقیق نش
ــي از تحوالت در فضاي سیاسي جغرافیایي و هم به شکل مجازي، در قالب مرزهاي  تاکنون، هم ناش

الکترونیکي، صورت گرفته است.

كليدواژه ها: مرز، سرحد، تحوالت مرزي، فضاي مجازي، حاکمیت، جغرافیاي سیاسي

2. مقدمه
ــدود و قلمرو حاکمیت و  ــا به  طور کلي تعیین کنندة ح مرزه
مالکیت یك دولت یا نظام سیاسي هستند و کشورها و دولت ها را 
ــازند. در گذشته دولت ها با خطوط مرزي  از یکدیگر متمایز مي س
ــدند بلکه با سرحدات یا نواحي مرزي از  از یکدیگر تفکیك نمي ش

ــرحدات نواحي سیاسي- جغرافیاي  ــناخته مي شدند. س هم باز ش
بودند که در ماوراي قلمرو یکپارچه یك واحد سیاسي قرار داشتند 
ــد. این نواحي، ضمن اینکه  ــاً تفکیك کننده دولت ها نبودن و لزوم
ــاً قلمرو دو دولت را از هم جدا مي کردند، طمع دولت ها را نیز  غالب
تحریك مي کردند و به اشغال در مي آمدند. گاهي اوقات سرحدات 
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ــر رودخانه ها، کوه ها،  ــي طبیعي، نظی ــوارض و پدیده های داراي ع
ــورت یك مانع طبیعي عمل  ــا، جنگل ها و... بودند که به ص کویره
مي کردند و گاهي اوقات نیز یك منطقه سر حدي در حکم منطقه  
ــورد دو دولت مجاور  ــرد و مانع از تماس و برخ ــل عمل مي ک حائ

مي شد. )حافظ نیا، 1381: 299 و 300(
سرحدات و مرزها احتماالً محبوب ترین موضوعات در جغرافیاي 
ــي بوده اند. دو اصطالح سرحد و مرز به طور گسترده و غالباً  سیاس
ــران براي توصیف  ــیله جغرافي دانان و دیگ به صورت جابجا به وس
تقسیمات سیاسي به ویژه در سطح ملي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
ــکار بین آن  ها دشوار است.  با توجه به این زمینه، تعیین تمایز آش
ــتي اروپائیان در قرن نوزدهم و  ــترش امپریالیس در دوران اوج گس
ــترکي از گفت  وگوهاي  ــتم، سرحدات بخش مش ابتداي قرن بیس
ــگر تقسیمات سیاسي بین دو کشور یا محدوده  سیاسي، و نمایش

رخ داده است.

3. فلسفه شکل گيري مرز و سرحد
شناسایي قلمرو و حدود مالکیت و فرمانروایي یك امر ذاتي و 
غریزي در جانداران است و به جز انسان ، سایر حیوانات نیز این غریزه 
ــت مي کنند. )حافظ نیا،  ــد و از حریم خود حفاظت و حراس را دارن
1381: 302( طبق نظر »دیوید. ام. اسمیت«1، قلمروخواهي یك 
خصیصة غریزي انساني نیست، بلکه یك ساختة  اجتماعي است. 
قلمرو خواهي و گونه هاي مختلف ابراز آن، باید به عنوان وسیله اي 
براي نیل به یك هدف مشخص نظیر ادامه بقا، سلطه سیاسي و یا 
بیگانه ستیزي شناخته شود. )مویر، 1379: 17( یکي از بنیادهاي 
ــفي پیدایش مرز وجود تفاوت در نظام خلقت است. تفاوت ها  فلس
ــاني، اشیا و پدیده هاي واقعي  در فضاي جغرافیایي، گروه هاي انس
ــن موجودیت مرز را معنادار و  ــود دارند و انکارناپذیرند. بنابرای وج

ابدي مي کنند.
ــود تفاوت در خصیصه هاي موجودات در عالم  به طور کلّي وج
هستي، اساس خلقت را تشکیل مي دهد. بنابراین تفاوت، در بطن 
خود، تفکیك و مرز را به همراه دارد )حافظ نیا و جان پرور، 1387: 
17( انسان ها براي مشخص ساختن محیط فعالیت  خود، آن گونه 
که با گسترة  فعالیت  همسایه شان تداخل پیدا نکند، ناچار به تعیین 
ــت یا  ــي قراردادي در بخش پایاني و پیراموني محیط زیس خطوط
قلمرو خود هستند. گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیراموني 
ــت که حد نهایي گستره فعالیت یك ملت را مشخص مي سازد  اس
ــود.  ــد که »مرز« خواننده مي ش ــي پیدا مي کن ــه اي سیاس و جنب
ــات ذاتي انسان است  )مجتهدزاده، 1381: 40( مرز نماد احساس
ــانه ها تجلي پیدا مي کند. »احساس هویت  که در قالب عالئم و نش
ــاس منافع جمعي از سوي دیگر که به  ــو و احس جمعي از یك س
انسجام دروني سازه انساني و تمایز آن ها از دیگران و مرزسازي بین 
ــکل کشورها و ملت ها به توسعه حس  آن ها کمك مي کند، در ش
ــازد  ملي گرایي کمك مي کند و مرزها را معنادارتر و پایدارتر مي س
ــاس اعتبار مرز در فضاي واقعي و فضاهاي مجازي را تقویت  و اس
مي نماید«. )حافظ نیا، 1390: 108( رابرت ساک تأکید مي کند که 
ــیم و نگهداري مرزها نیروهایي فوق العاده ذاتي وجود دارد  در ترس

 )Sack ,1386 :32( .که به سادگي از بین نمي رود
در گذشته، یا حتي امروز، براي جوامع یکجانشین که اقتصاد 
آن ها بر اراضي پیرامون محدوده سکونتشان مبتني بوده، بي تردید 
ــخیص حدود و ثغور سکونتگاه ها و مزارع اهمیت داشته است.  تش
ــا در تعیین قلمرو  ــن طرز تلقي نه تنه ــي، 1353: 153( ای )ودیع

ــرحدات شکل جدید تري  ــکونتگاه هاي دائمي بودند. امروزه س س
دارند. آن ها تحت تأثیر جریان هاي جهاني، سکونتگاه هاي انساني 
و توسعة اقتصادي جایگزین مرزها شده اند؛ مرزهایي که به روشني 

به صورت خطوط تعیین شده درآمده اند.
ــتفاده  ــر دو اصطالح در جغرافیا اس ــوز هم از ه ــر چند هن ه
ــم عام براي  ــود، ولي اصطالح مرز به وضوح به عنوان یك اس مي ش
تشریح تقسیمات جغرافیایي پذیرفته شده است. )بالکسل، 1389: 

)184
ــات و ارتباطات در چند  ــاوري اطالع ــعه و تحوالت فن با توس
ــدن را به وجود آورده  ــئله جهاني ش ــه اخیر؛ که پیامد آن، مس ده
ــت، مرزها به عنوان نماد قدرت حکومت ها )کشورها(، با چالش  اس
مواجه شده اند. )Kearney , 2004 :35( استانبري و ورتینسکي 
ــده اند«.  معتقدند » مرزهاي جغرافیایي تا حدود زیادي بي معنا ش

 .)Stanbury & Vertinsky ,1995 :87(
ــالب ارتباطات و  ــت انق ــراس معتقد اس ــرن ک ــیس ک فرانس
ــاني به »زوال و مرگ فاصله« منجر مي شود و پیامد آن  اطالع رس
ــت«. )Cairncross ,1997 :23( تحقیق  ــان بدون مرز اس »جه
ــي تاریخ  ــت به دنبال بررس حاضر که از نوع توصیفي تحلیلي اس
ــکل گیري سرحدات و مرزها و تحوالتي است که در مفهوم مرز  ش

دو اصط�الح س�رحد و مرز به طور گس�ترده و 
غالبًا به صورت جابجا به وس�يله جغرافي دانان و 
ديگران براي توصيف تقسيمات سياسي به ويژه 

در سطح ملي مورد استفاده قرار مي گيرد

رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی ام/ شمـــارۀ 1/ پاییز 141394



ــده بوده؛  ــخصي و خانوادگي تعیین کنن ــت ش ــت و حاکمی مالکی
ــهر( نیز یك دیدگاه  ــتا و ش بلکه در حالت جمعي و گروهي )روس
ــمار مي رفته است.  ــترک براي حفاظت از منافع گروهي به ش مش
ــاي جغرافیایي، در  ــطح کالن تر که نظام اجتماعي یك فض در س
ــا مطلقه )اکثر  ــك )نظیر ماد اولیه( ی ــب دولت هاي دموکراتی قال
دولت هاي ایران( تجلي مي یافت؛ شناسایي و تعیین حریم جمعي 
و حدود جغرافیایي سرزمین براي مردم متشکل در قالب یك نظام 
ــي، اهمیت ویژه اي پیدا مي کرد و مسئله  جدایي  اجتماعي- سیاس
از سایرین و لزوم حراست و حفاظت از حریم به صورت یك وظیفه 

و تعهد و همیاري گروهي در مي آمد. )حافظ نیا، 1381: 302(

4. تاريخچة شکل گيري مرز و سرحد
ــا آنچه که  ــته مفهوم مرز ب ــان مي دهد که در گذش ــخ نش تاری
ــود، تفاوت داشته است. در گذشته مرز  ــت مي ش امروزه از آن برداش
ــت، در آن زمان، منطقة پهناوري را  به صورت یك خط مفهوم نداش
که حد فاصل میان دو امپراطوري بود، منطقة سرحدي مي خواندند. 
ــرحدي در جهان  )میرحیدر، 1371: 143( بهترین نمونة منطقة س
ــت وجو کرد.  کهن را مي توان میان امپراطوري هاي ایران و روم جس
)مجتهدزاده، 1379: 170 و 171( در ضمن این گونه مناطق، معموالً 
به طور تصادفي به وجود مي آمده اند و تصمیم و موافقت  قبلي دولت ها 
مبناي تشکیل آن ها نبوده است. معموالً، سرحد به معناي آخرین حد 
ــروي یك امپراطوري در نواحي اطراف خود بوده است. از زماني  پیش
که دولت ها بنا بر خواست ملت ها به وجود آمدند، مرز مفهوم امروزین 
ــرحدي نیز جاي خود را به خط مرزي داد.  خود را یافت و منطقه س
ازدیاد روزافزون جمعیت و نیاز فزاینده مردم به منابع طبیعي موجب 
شده که دولت ها در عالمت گذاري خطوط مرزي خود دقت کنند و 
مرزها تا حد ممکن کمترین فضا را اشغال کنند. )میرحیدر، 1371: 
143( یونگ بر این باور است که مرزها از اهمیت روزافزون و دیرپایي 

)Yeung ,1998 :292( .برخوردار هستند
ــان  برخي از جغرافي دانان غربي بر این باورند در حالي که انس
روزگاران باستان براي تعیین قلمرو فعالیت خود با مفهوم »سرحد« 
ــان مدرن، در مورد پیرامون قلمروش، به   ــت، انس ــر و کار داش س
ــروه از جغرافي دانان  ــخیص و تعیین »مرز« توجه دارد. این گ تش
ــي آن، تا همین اواخر وجود  ــان دارند که مرز، به مفهوم کنون گم
ــرحد«  ــان کهن، پایان فتوحات خود را »س ــت. انس ــته اس نداش
ــرحد مفهومي کهن  ــناخت. بدین ترتیب مي توان گفت، س مي ش
ــت و مرز مفهومي نوین اگرچه این تحلیل درست و منطقي و  اس
پذیرفتني است و در فرهنگ جغرافیایي- سیاسي فارسي نیز صدق 

مي کند، اما جغرافي دانان یاد شده باختر زمین اگر شاهکار حماسي 
ایران، یعني شاهنامه را، مطالعه  مي کردند، در مي یافتند که حکیم 
ــي در قرن یازدهم میالدي از ایجاد ستون هاي  ــم فردوس ابوالقاس
مرزي میان ایران و توران )آسیاي مرکزي کنوني( در دوران ورهرام 
ــاني )420- 438 م( سخن به میان  آورده  یا همان بهرام گور ساس
ــت. این مطلب که بهرام مرز ایران و توران را بر جیحون نهاد،  اس
ــتان اشاره  در حقیقت حتي به وجود مرز رودخانه اي در جهان باس
دارد. در شرح این رویداد فردوسي در جلد سوم، شاهنامه مي گوید:

برآورد میلي ز سنگ و ز گچ
که کس را ز ایران ز ترک و خلج

نبودي گذر جز به فرمان شاه
همان نیز جیحون میانجي به راه

ــت که به گمان  ــن اصلي به جاي گچ »گنج« آمده اس در مت
نادرست باشد. منظور از خلج در اینجا »مردمان دیگر« است. )1( 
ــت. باز هم  این مورد بي تردید تعیین مرز به مفهوم مدرن واژه اس
این فردوسي بزرگ است که هزار سال پیش گفته است که ششصد 
سال پیش از او ستون هایي مرزي پدیدار آمد که ایرانیان و ترکان و 
دیگر مردمان اجازه نداشتند از آن بگذرند مگر با نشان دادن اجازه 
نامه اي از شاه. جالب تر اینکه اجازه نامه از شاه  براي گذشتن از مرز 
را مي توان در حکم گذرنامه اي از حکومت ساساني تلقي کرد و این 
همان پاسپورت در مفاهیم مدرن  است )مجتهدزاده، 1381: 41( 

مرز نماد احساس�ات ذاتي انس�ان 
اس�ت كه در قالب عالئم و نشانه ها 

تجلي پيدا مي كند

ــمار مي آید که  پس مي توان گفت؛ مرز از ابداعات مردم ایران به ش
توانسته است مشکالت ناشي از تجاوزات و هجوم اقوام و ملل دیگر 
را به سرزمین ایران تا حدودي حل و فصل کند )حافظ نیا، 1381: 

300 و 301(
همه نامداران آن مرز را

چو طوس و چو گیو و چو گودرز را
ببیني تو کوپال گودرز را 

که چون در نوردد همه مرز را

5. سير تاريخي تعريف مرز و سرحد
ــت »مرز به فتح اول و سکون ثاني و  در برهان قاطع آمده اس
ــکل  زاي نقطه دار، زمیني را گویند- و زمیني را گفته اند که به ش
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ــد و در میانش چیزها  ــاي آن را بلند کنن ــازند و کناره ه مربع س
ــت، چه مرزبان، صاحب و  ــرحد هم آمده اس بکارند- و به معني س

حاکم و نگهدارندة  سرحد باشد«.
از  آن مرز تا پیش دریاي چین

همه نام بردند شهر و زمین
به فرسنگ صد بود باالي اوي

نشایست پیمود پهناي اوي )شاهنامه(
توضیح یاد شده، از فرهنگ برهان قاطع، از قدیمي ترین تعریف 
ــیاري از فرهنگ   ــت و خود منبع و مرجع بس ــي اس در زبان فارس
ــت. و همان معناي سرحد »خط  ــان دوره هاي بعد شده اس نویس
ــتایي آمده است. واژه »مرز«2 و  فاصل« در متن  هاي پهلوي و اوس
مترادف آن »سامان«3 معناي »میان دو سرزمین« را دارد. واژه هاي 
دیگري همچون »کنارگ«4 نیز در متن ها دیده مي شود که همگي 
در همان معناي مرز به کار مي روند. در متون پهلوي واژه »کیش« 
مفهوم مرز را مي رساند که همان مفهوم سرحد و حد فاصل بین دو 
سرزمین را دارد. واژه کشور نیز از دو جزء »کیش« به معناي مرز 
و »ور« به معناي دارنده ترکیب شده است. و همچنین این واژه به 

ــرحد باشد. نزد دیگر ملت ها، سرحد  ــان دهنده این تلقي از س نش
ــه اي پیراموني بود که دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي را  منطق
ــده و در تأمین رفاه  ــد که باعث موجودیت ملتي ش ــبب مي ش س
ملتي مؤثر مي افتاد. )مجتهدزاده، 1379: 171( »سرحد پدیده اي 
ــتره اش از پهناي یك خط مرزي فراتر  ــت که؛ گس ــرزمیني اس س
ــرحد  ــرحدي( را به خود مي گیرد. س ــي رود و حالت منطقه )س م
ــن عالئم از نظر  ــت. ای ــامل موانعي از قبیل کوه، رود یا دریاس ش
ــا مقیاس معیني ندارد و طبق  ــخص اند ولي عرض آن ه طول، مش
ــت اندازه  ــا و مقاصد مختلف ممکن اس ــاي بین دولت ه قرارداده
معیني براي آن در نظر گرفته شود.« )روشن و فرهادیان، 1385: 
ــور گفته مي شود. براساس  140( مرز؛ به خط فاصل میان دو کش
ــي، دریایي، هوایي و تحت االرضي  تعریف آخرین حد قلمرو زمین
ــور مي گویند. مرز مهم ترین  ــور را مرز آن کش )زیرزمیني( هر کش
ــایه است.  ــور همس ــور از کش ــخیص و جدایي یك کش  عامل تش

 )http:// fa. wikipedia. org(
صاحب نظران جغرافیاي سیاسي دنیاي مدرن به ما مي گویند 
که »مرز« مفهومي جدید است و در اروپاي پس از انقالب صنعتي 
ــن باورند که نیاز به تعیین خطوط دقیق و  ــدار آمد. آنان بر ای پدی
ــرا آمدن اقتصاد جهاني در  ــورها همراه با ف نقاط تماس میان کش
ــاس گردید. این پدیده  نو- که یکي از نخستین  قرن نوزدهم احس
ــمال باختري ایران تعیین شد-  نمونه هایش در جناح خاوري و ش
محصول اجتناب ناپذیر گسترش امپریالیسم جهان نگر در سرآغاز 
ــتم بازرگاني و ارتباطات نوین  این دوران و نظام اقتصادي و سیس

زاییده از آن بوده است. )مجتهدزاده، 1389: 158(

6. ويژگي هاي كلي مرزها
ــتند ولي به نظر مي رسد،  مرزها داراي ویژگي هاي زیادي هس

چهار ویژگي عمده آن ها را مي توان به صورت زیر برشمرد:
ــورها ممکن است، در  1. مرزها عالوه بر تعیین حدود بین کش
ــه را از هم جدا کنند. براي  ــرایط و مقتضیات خاصي، دو جامع ش
مثال »دیوار حائل« که دیواري بتوني بین فلسطین و اسرائیل  است 

و از سوي اسرائیل احداث شده است.
ــي و ترس از خطرهاي  ــت مرزي به دلیل امنیت 2. ممکن اس
ــده بین دو  ــود بیاید، مثل مرز مین گذاري ش ــرف مقابل به وج ط

کشور کرة  شمالي و کره جنوبي.
ــت از نظر اجتماعي بین دو جامعه به وجود  3. مرز ممکن اس
آید و اصوالً ارتباطي به قومیت نداشته باشد، مانند مرز بین محالت 

غني و فقیر در بعضي از کشورها.

در گذشته مرز به صورت يك خط مفهوم 
نداشت، در آن زمان، منطقة پهناوري را 
كه حد فاصل مي�ان دو امپراطوري بود، 

منطقة سرحدي مي خواندند

ــرزمین مزروع است. )بهرامي، 1387: 201  معناي »ِکشتن« و س
ــي از مفهوم »سامان« فراتر  و 202( در حالي که »مرز«5 در فارس
نمي رود و آن خطي است جدا کننده دو سرزمین که هیچ گونه نگاه 
به درون یا بیرون را نمي رساند. »سرحد«6 در حقیقت مفهوم میزان 
نهایي یا »اندازه« را مي رساند. در حالي که »مرز« جلوه گاه خطي 
ــت که در نتیجة  فشار سیاسي- نظامي دو قدرت به هم  فرضي اس
سوي یکدیگر پدید مي آید، »سرحد« منطقه تماس دو موجودیت 
ــت که مي تواند، با  ــتقل و جدا از هم اس ــي- اقتصادي مس سیاس
ــدرت و نفوذ یك حکومت  ــان، جلوه گاه محدوده خارجي ق اطمین
ــت سرزمیني که گستره اش از پهناي  عنوان گیرد،  و پدیده اي اس
ــرحدي را به خود  یك خط مرزي فراتر مي رود و حالت منطقة س
ــرحد، نزد ملت هاي  مي گیرد. )مجتهدزاده، 1381: 42( مفهوم س
گوناگون تفاوت هایي داشته است. ژان گاتمن اشاره مي کند: »نزد 
برخي ملت  ها،  سرحد خطي در محیط بود که مي بایستي حفاظت 
ــد. مفهوم فرانسوي »سرحد طبیعي«7 شاید بهترین  و دفاع مي ش
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4. مرز در بعضي از قاره ها ممکن است منشأ رقابت براي تصرف 
منابع زیرزمیني،  دسترسي به آب یا نفت در کشورهاي خاورمیانه و 
دیگر کشورها، درگیري هاي قومي در آفریقا و ... )همان: 192 و 193(

7. انواع مرزها
ــد کاربرد اصطالح مرز براي تفکیك دو  همان طور که گفته ش
قلمرو مستقل از سابقه کمتري برخوردار است و از این کلمه امروزه 
ــرحد« شده است. امروزه شاهد  به طور کلي جایگزین اصطالح »س

انواع مرزها هستیم که تعریف برخي از آن ها را مي آوریم.
1-7. مرز بين المللي8

خطي که سرزمین یك دولت را از دولت همسایه جدا مي سازد، 
مرز بین المللي نام دارد. )روشن و فرهادیان، 1385: 226( مرزهاي 
ــایه، در  ــورهاي همس ــل،  به  عنوان خط تماس میان کش بین المل
ــي و اقتصادي آن ها نقش  برجسته اي  شکل دهي مناسبات سیاس
ــدل و بلیك، 1374: 101( چنانچه منظور  به عهده دارند. )درایس
ــي دولت باشد، خطوطي که سرزمین یك دولت را  از واحد سیاس
از دولت همسایه جدا مي سازند، به مرزهاي بین المللي معروف ا ند. 
ــبات سیاسي و اقتصادي  ــکل دهي مناس مرزهاي بین الملل، در ش
میان دولت ها نقش برجسته اي به عهده  دارند. )میرحیدر، 1371: 

)141
2-7. مرزهاي پيشتاز و مرزهاي پيش از سکونت9   
ــرزي مي نامند، چون به  ــن نوع مرزها را بهترین نوع خط م ای
تدریج که مردم در اطراف این خطوط ساکن شده اند وضع خود را 
با مرز تطبیق داده و از این نظر هیچ مشکلي به وجود نیامده است. 

)روشن و فرهادیان، 1385: 226(
3-7. مرز تحميلي10

ــیماي فرهنگي  به خط یا خطوط مرزي که بدون توجه به س
ناحیه و تنها در اثر سیاست بین المللي به وجود آمده مرز تحمیلي 

گفته مي شود. )همان(
4-7. مرز سياسي 11

ــخیص و جدایي یك واحد  ــي مهم ترین عامل تش مرز سیاس
ــکل سیاسي از واحدهاي دیگر است. مرزهاي سیاسي، ایجاد  متش
ــت فاقد هر گونه  ــي را، در منطقه اي که ممکن اس وحدت سیاس

وحدت طبیعي باشد، ممکن مي سازد. )همان(
5-7. مرز متروكه12

این نوع مرز، همان طور که از نام آن پیداست، اعتبار خود را به 
عنوان مرز سیاسي از دست داده ولي آثار آن هنوز در چشم اندازها 

نمایان است. )همان(
6- 7. مرز هندسي13

ــورها، جایي که استفاده از عوارض طبیعي  در بسیاري از کش
براي تعیین خط مرزي ممکن نباشد، از خطوط نصف النهار،  مدارها 
و یا خطوط مستقیم و مدور استفاده مي کنند. این گونه مرز را مرز 

هندسي مي گویند. )همان(
7-7. مرز طبيعي14

ــي از امتداد عوارض طبیعي یا جغرافیایي، مانند  این مرز ناش
ــت و در درازاي کرانه ها یا میانه دریاها پدید  کوه، دره، رودخانه اس
مي آید. بدین ترتیب، مرزهاي طبیعي یا مرزهاي خشکي در امتداد 
کوه ها و دره ها و در میان صحراها و در امتداد زمین هاي کشاورزي 
ــود و مرزهاي آبي در امتداد رودها یا دریاها  ــیم مي ش و غیره ترس

تعیین مي گردد. )مجتهدزاده، 1381: 45(
8-7. مرز فرهنگي15

ــدة فرهنگ هاي  ــاي جدا کنن ــا معموالً  مرزه ــه مرزه این گون
ــي در آید و روي  ــاً  به صورت سیاس ــت بي  آنکه لزوم متفاوت اس
ــدوده فرهنگ هاي  ــود. اما اگر مح ــیم ش صفحه جغرافیایي ترس

مرزه�ا در فض�اي مج�ازي همانن�د 
فض�اي واقع�ي وج�ود دارن�د،  لکن 
ماهيت و تجلي آن  ها تفاوت مي كند

متفاوت با محدوده ملت ها جدا از هم تطبیق پیدا کند، آشکار است 
ــي- جغرافیایي جدا کنندة آن  ملت ها مرزهاي  که مرزهاي سیاس

فرهنگي میان آن ها نیز شمرده مي شود. )همان: 46(
9-7. مرز قومي16

ــت. پیرامون هاي  ــوام از یکدیگر اس ــرز قومي جدا کنندة  اق م
انتهایي گستره جغرافیایي یك قوم در هر سرزمیني، مرزهاي جدا 
ــت با  ــت. چنین مرزي ممکن اس کننده آن قوم از اقوام دیگر اس
مرزهاي فرهنگي تطبیق یابد و یا از حد ذهنیت خارج نشود؛ ولي 
ــد یا  ــد یا چند قوم یك ملت باش آنگاه که یك قوم یك ملت باش
چند قوم هم ریشه یك ملت را به وجود آورند، مرزهاي جداکننده 
ــمرده مي شود.  آن ملت از دیگر ملت ها یا همان مرز قومي، نیز ش

)همان: 46(
10-7. قلمرو17

ــددي دارد و از  ــي معاني متع ــان انگلیس ــة قلمرو در زب کلم
ــت که به دولت معین تعلق  ــرزمیني اس نظر حقوقي به معناي س
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ــیار عام آن  ــرو را به مفهوم بس ــان اصطالح قلم دارد. جغرافي دان
ــوق مالکیت اعمال  ــد؛  یعني ناحیه  اي که در آن حق ــه کار مي برن ب
ــود. )هاگت، 1375: 351(  ــه طریقي محدود و مرزبندي مي ش و ب
ــخص اعم از واقعي  ــت از فضاي جغرافیایي مش ــرو عبارت اس قلم
ــة حاکمیت و فرمانروایي یك  ــا مجازي که منعکس کنندة  عرص ی
بازیگر سیاسي به ویژه حکومت یا حوزة  کنترل و نفوذ یك کارکرد و 
فعالیت  سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و غیر آن مي باشد. 

)حافظ نیا، 1390: 100(

8. روند كنوني مرزها
ــتم، مرزها نقش مهمي  ــاد دولت ها در طول قرن بیس ــا ازدی ب
ــتقیماًٌ ناشي از اصل مصوب سال 1918  یافتند. این نقش که مس
ــت: »حقوق اقوام برگرفته از خود آن هاست.«  بود که بیان مي داش
ــتم، نخست به سبب استعمار زدایي و سپس به علت  در قرن بیس
فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و یوگسالوي سابق تعداد کشورها 
و مسائل مرزي آن ها دوباره مطرح شد که هنوز ادامه دارد. در حال 
حاضر با دو مسئله ضد و نقیض در مورد مرزها روبه رو هستیم: 1. 

ازدیاد مرزها 2. مرزهاي جدید
1-8. ازدياد مرزها. ازدیاد درخواست هاي هویتي اقوام و ملل، 
ــتحکام مرزها با دیدگاه  در کلیة قاره هاي جهان، باعث ایجاد و اس
امنیتي شده است. در طول قرن بیستم در بعضي از کشورها اقوام 
ــتي مسالمت آمیز با  ــتند که مجبور به همزیس و مللي وجود داش
ــي کشورهاي مزبور کشورهایي  یکدیگر بودند، اما به دنبال فروپاش
ــتقل با مرزهاي بین المللي جدید ایجاد شدند؛ اتحاد جماهیر  مس

شوروي، جمهوري چکسلواکي سابق و یوگسالوي سابق.
2-8. مرزهاي جديد. جهاني شدن تلقي جدیدي را در مورد 
ــت. در عصر جهاني  مرزهاي بالقوه در بین دولت ها به وجود آورده اس
ــرمایه و رفت و آمد  ــي کاال و س ــادالت تجاري، جا به جای ــدن تب ش
انسان ها با یکدیگر و توسعة گردشگري در سطح جهان دیگر مرزها 
مثل گذشته مورد توجه نیستند. )شوتار، 1386: 192( موضوعات و 
مسائل جدید مرزها را توسعه داده اند. از جمله مرزهاي فضایي، هویتي 

و الکترونیکي.
الف. مرزهاي فضايي. این مرزها بر اساس توسعة علمي و فني 
ــر در فضا و کاوش هاي فضایي پدید آمده اند و بشریت را وادار به  بش

تعریف قلمروهاي فضایي کرده اند.
ب. مرزهاي هويتي. این مرزها که بر پایه شاخص هاي مشترک 
ــاني نظیر دین، مذهب، قومیت، نژاد، ملت،  وابستگي  گروه هاي انس
ــته نیز موجود بودند، به ویژه  جغرافیایي یا ترکیبي از آن ها در گذش

پس از فروپاشي نظام دو قطبي و جنگ سرد در جهان تقویت شدند 
ــاني را تحت الشعاع قرار داده  اند.  ــبات ملت ها و گروه هاي انس و مناس
ــمه جدایي ها،  واگرایي ها،   ــاي هویتي اکنون به عنوان سرچش مرزه
همگرایي ها،  دوستي ها، دشمني ها و نظایر آن  عمل کرده و مناسبات 

انساني را شکل مي دهند. )حافظ نیا، 1390: 109 و 110(
ج. مرزهاي الکترونيکي. این مرزها حدود قلمرو صالحیت، 
حاکمیت و هویت ملي کشورها و حکومت ها را در فضاي دیجیتالي 
و الکترونیکي مشخص مي کنند. نظیر کدهاي مخابراتي کشورها و 
فضاهاي جغرافیایي درون کشوري، نام هاي دامنه در فضاي مجازي 
ــبکه اینترنت، کارت هاي اعتباري ملي و فیلترها. )حافظ نیا و  و ش

جان پرور، 1387: 24(

9. مفهوم مرز در فضاي مجازي
ــاي واقعي وجود دارند،   ــا در فضاي مجازي همانند فض مرزه
لکن ماهیت و تجلي آن  ها تفاوت مي کند. کارکرد اصلي آن ها نیز 
همانند فضاي واقعي و نیز کنترل تعامالت،  جریان ها و فرایند هاي 
ــورها در فضاي جغرافیایي  فضاي مجازي در قلمرو حاکمیت کش
ــان هاي مقیم در آن است. مفهوم مرز در فضاي  ــور و انس هر کش
ــبکه هاي الکترونیکي، اول آنکه از ماهیت مجازي و  مجازي و ش
الکترونیکي برخوردار است و همانند مرزهاي کالسیك در فضاي 
ــدارد. دوم آنکه هویت و قلمرو حاکمیت  ــي و واقعي تجلي ن عین
ــس مي کند، که در واقع پایه و  ــورها را در فضاي واقعي منعک کش
ــورها قرار دارد و علت وجودي و کارکردهاي  ریشة آن  ها در کش
آن  ها به دولت هاي فضاي واقعي مربوط مي باشد. سوم آنکه ساز 
ــات مورد نظر دولت ها  ــتند که ضمن انجام خدم و کارهایي هس
ــورها را معنا بخشیده و به  ــهروندان،  چهارچوب فضایي کش و ش
ــرد آن ها، قلمرو  ــد و در واقع ماهیت و کارک ــت مي دهن آن اصال
حاکمیت دولت ها در فضاي واقعي را منعکس مي کند. )حافظ  نیا،  

1390: 110 و 111(

پينوشتها
ــوم َخلَچ یا قوم ُخلچ یا قوم ُخولج، که برخي  ــوم ُخلج یا ق 1. ق
ــعبه اي از یك قوم  ــتند،  در واقع ش ــر این باورند از هپتالیان هس ب
ــتند که در سال هاي حدود 555 میالدي تحت  قدیمي  ترک هس
ــان قبل از ظهور ترکان و  ــدند. این زم عنوان خولس نامیده مي ش
ــالل حکومت هپتالیان در غرب آلتایي بود. خلج ها به عنوان  اضمح
طرفداران وفادار حکمران ترکان غربي به نزد فرستاده رومي آمدند. 
ــت.  اصطخري محل اقامت خلج ها را در ناحیه کابل ذکر کرده اس
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منشأیابی دریاچة

مجيد حبيبی نوخندان، دانشیار پژوهشکده هواشناسی و اقلیم
ابوالفضل بهنيافر، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

سيدرضا حسينی، دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
فائزه فاطمی پور ، کارشناسی ارشد جغرافیا- ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

چکيده
ــهد- سرخس واقع  دریاچة بََزنگان در 130 کیلومتری جادة مش
ــمه ها و آب باران تغذیه می کند. این دریاچه بین دو  ــده و از چش ش
ــنوزوئیك و مزوزوئیك به وجود آمده و شامل  ــی س دورة زمین شناس
سازند کارستی کالت و پستلیق می باشد. در این پژوهش با استفاده از 
عکس های هوایی و مطالعات میدانی به بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل 
ــت. بدین منظور الیه ها و داده های اطالعاتی  ــده اس دریاچه اقدام ش
ــه های  ــی، وارد نرم افزار GIS گردید و نقش توپوگرافی و زمین شناس
ــی و  ــات ارتفاعی حوضه، نیم رخ توپوگرافی، نیم رخ زمین شناس طبق
نقشه شیب حوضه ترسیم و تجزیه و تحلیل گردید. بررسی ها نشان 
می دهد که سازند کالت بستر دریاچه را شکل داده و شکسته شدن 
ــت از آن در طی دوران منجر به ایجاد  در پی و عبور آب های باال دس
حفرة دولینی بزنگان گشته و یك حفرة کارستی تشکیل شده است 
که آب ها به صورت چشمه در آن تجمع یافته است. همچنین فراوانی 
ــت حد واسطی در  ــانگر آن است که کارس ــمه ها در منطقه نش چش
ــده، که  الیه های آهکی منطقه از کوه ها ی بزنگان تا دریاچه ایجاد ش
ــمه ها آب غار  به دلیل کاهش بارندگی در منطقه، در مرحلة اول چش
را، و در مرحلة  بعد دریاچه آِب چشمه ها را زه کش کرده است. کاهش 

تعداد چشمه ها دلیلی بر این ادعاست.

ــازند کالت،  ــت، دولین، دریاچه بزنگان، س كليدواژه ها: کارس
سازند پستلیق، سرخس

1. مقدمه
ــتی، دریاچه ای است، بر روی یك سطح کارستی،  دریاچه کارس
 pp108 2002, united( که اغلب با آب های زیرزمینی در ارتباط است

.)states environmental protection agency
حساسیت بعضی از سنگ های رسوبی در برابر انحالل و اهمیت 
ــکال خاصی است که  آن در ویژگی ناهمواری ها، موجب پیدایش اش
ــوم اند. هرچند این اشکال مخصوص  ــت موس اصطالحاً به نام کارس
ــند، اما گونه هایی از آن  ــنگ های متراکم و پرحجم آهکی می باش س
ــنگ های تبخیری )ژیپس و سنگ نمك(  ممکن است در داخل س

توسعه  یابند )محمودی، 1382: 80(.
ــتی یکی از مهم ترین منابع آبی کشور  منابع آب با منشأ کارس
محسوب می شود. پدیده های کارستی در بخش های مختلف کشور 
ــورت محدود در نواحی  ــص در مناطق زاگرس و البرز، و به ص باالخ
ــکل گیری مخازن آب زیرزمینی  ــرایط مناسبی را در ش مرکزی، ش
ــت که در تأمین آب شرب شهرها نقش برجسته ای  فراهم نموده اس

دارد.
ــی از اقدامات مهم در چرخه مدیریت  حفاظت از این منابع یک

منابع آب به شمار می  آید )رستم  افشار و همکاران- 1388: 56(.
ــور یا شیرین، در مجموع آب  مقدار آب تمام دریاچه ها اعم از ش
قابل دسترسی دنیا خیلی ناچیز است )1/6٪( با وجود این به سبب 
ــای اقتصادیش از اهمیت  ــان و فعالیت ه نقش آن ها در زندگی انس

خاصی برخوردار است )جداری عیوضی، 1386: 102(.
دریاچه بزنگان تنها دریاچه استان خراسان است )شکل1(. این 
ــعت و 12 متر عمق دارد و در جنوب  ــه حدود 80 هکتار وس دریاچ
رشته کوه های هزار مسجد در 130 کیلومتری جاده مشهد- سرخس 

بزنگان
شرِق زون کپه داغ
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ــاالنه و چشمه های کوچك  قرار دارد. آب دریاچه از بارندگی های س
ــود و مرکز پرورش ماهی قزل آالی )رنگین کمان( است  تأمین می ش
ــکاران- 1377: 53(. محدوده دریاچة بزنگان به رغم  )زنده دل و هم
ــانی و طبیعی و با توجه  ــایر محدودیت های انس کوچك بودن و س
ــر از تنوع جانوری  ــبت مناطق دیگ ــه وضعیت اقلیمی آن، به نس ب
علی الخصوص تنوع پرندگان، برخوردار است. این پهنة آبی کوچك 
معبری مهم برای گونه های پرنده مهاجر می باشد )قنبرزاده- 1388: 
ــتم های آبی در مناطق  ــه به اهمیت حفظ اکوسیس 6- 35(. باتوج
ــی علل به وجود آورندة دریاچه بزنگان  ــك و نیمه خشك بررس خش

می تواند ما را در حفظ آن یاری دهد.
دریاچه بزنگان، واقع در حوضه رسوبی کپه داغ، میان دو سازند 
ــت. )نقشه  ــنوزوئیك و مزوزوئیك اس ــی س از دو دورة زمین شناس
ــمت شرقی  ــی 100000( ناحیه مورد مطالعه در قس زمین شناس
ــوبات  ــازند کالت« و رس ــوبی و بین ارتفاعات مقاوم »س حوضه رس
منفصل و متراکم نشده »سازند پستلیق« واقع شده است. )استادی 
ــازند کالت از نظر لیتولوژی شامل  و همکاران، 2010: 725- 6(1 س
آهك های تخریبی دانه درشت است که در آن به طور فرعی الیه های 
ماسه سنگی نیز دیده می شود. ضخامت آن در حدود 100 متر است 
ــیب بر روی سازند ماسه سنگی نیزار و در زیر سازند  و به طور هم ش
ــیلی نفته قرار دارد. )درویش زاده- 1370: 552( سازند پستلیق  ش
ــوبات قرمز قاره ای به ضخامت بیش از 300 متر و اساساً  شامل رس
از ماسه سنگ، سیلتستون مادستون گچ دار تشکیل شده و در شمال 
ــود. )همان: 646( حوضه  ــرق کپه داغ بیرون زدگی آن دیده می ش ش
ــنکلینالی بوده و علم رسوبگذاری در آن در یك  کپه داغ از نوع ژئوس
ــت. جریان رسوبگذاری در این  ــبتاً آرام صورت گرفته اس محیط نس
ــیك تا میوسن ادامه داشته و سرانجام  حوضه به طور ممتد از ژوراس
در میوسن میانی رسوب های آن همراه با رسوب های حوضه زاگرس، 
ــت. )عالیی طالقانی-  ــده اس چین خورده و به  تدریج از آب خارج ش

)182 -3 :1381
در این رابطه، برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق سؤال زیر در 

این مطالعه پیگیری می شود. 

عوامل مؤثر در تشکيل درياچه بزنگان كدامند؟
ــاس ویژگی های  برای مطالعة دریاچه ها، می توان آن ها را بر اس
ــای مورفولوژیکی،  ــاس ویژگی ه ــاً بر اس ــف آن ها، مخصوص مختل

طبقه بندی کرد.
جداری عیوضی، در کتاب جغرافیای آب ها، انواع چاله - دریاچه   ها 

را به 11 دسته تقسیم کرده است.
1. دریاچه های زمین ساختی )تکتونیکی(

2. دریاچه های آتش فشانی
3. دریاچه های یخچالی 

4. دریاچه های کارستیك
5. دریاچه های ناشی از فرآیندهای ساحلی

6. دریاچه های ناشی از ریزش و لغزش زمین 
7. دریاچه های ناشی از عمل باد

8. دریاچه های ناشی از عمل آب های جاری
9. دریاچه های ناشی از فعالیت زیستی جانداران

10. دریاچه های متئوریك 
ــی از فعالیت های انسان: )جدای عیوضی-  11. دریاچه های ناش

1381- 160 تا 173(
در پاسخ به سؤال این پژوهش، و با توجه به وضعیت زمین شناسی 

منطقه، فرضیة زیر در اولویت  قرار می گیرد.
به نظر می رسد درياچه بزنگان يك چاله كارستی می باشد.

2. پيشينه تحقيق
باتوجه به بررسی های به عمل آمده مطالعات محدودی در زمینه 
ــت، به طوری که براساس  ــکیل دریاچه بزنگان صورت گرفته اس تش
ــنگ های آهکی  ــال 1376، س ــات آدابی و محمدزاده در س مطالع
سازند کالت به دلیل مقاومت بیشتر در مقابل فرآیندهای فرسایشی، 
ــات بلند همراه با پرتگاه های تند را به وجود آورده، در حالی که  ارتفاع
الیه های مارنی و شیلی سازند پستلیق به علت دانه ریز بودن جدایی 
ورقه ای، در مقابل فرآیندهای فرسایشی مقاومت کمتری داشته و در 

نتیجه توپوگرافی پستی را در منطقه موجب شده اند.

شکل1: موقعیت نسبی دریاچه بزنگان، نگارنده، 1391

پش�ت هر چش�مه در كوه ه�ای آهکی 
مجموعه ای از مجراها و داالن های بزرگ 

و كوچك به هم پيوسته وجود دارد

دریاچه بزنگان
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دریاچه بزنگان در محل توپوگرافی پست ناشی از تفاوت لیتولوژی 
ــده و در هیچ نشانی از منشأ  ــازند کالت و پستلیق تشکیل ش دو س

تکتونیکی دریاچه وجود ندارد. )آدابی و همکار- 1376: 42(

3. مواد و روش ها
ــاهدات عینی  ــن مطالعه، تحقیقات اولیة ما مبتنی بر مش در ای
ــه  های زمین شناسی و  ــی نقش ــت های میدانی بوده و بررس و برداش
ــت. در این  توپوگرافی منطقه نیز همراه و مکمل روش اول بوده اس
راستا نقشه توپوگرافی حوضه به صورت رقومی از سازمان نقشه برداری 
 Dem، Arc Map گردید و در محیط GIS اخذ شد و وارد نرم افزار
منطقه ایجاد شد و نقشه های طبقات ارتفاعی، شیب منطقه، نیم رخ 
توپوگرافی و نقشه های سه بعدی حوضه از آن به دست آمد. همچنین 
نقشه و نیمرخ زمین شناسی دریاچه در محیط GIS بر مبنای نقشه 
زمین شناسی 1:100000 تهیه گردید. بررسی نتایج سایر تحقیقات، 
مذاکره با صاحب نظران، تحلیل عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، 
ــایر روش های به  کار گرفته  مطالعه کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل س

شده از جمله مهم ترین ابزار تحقیق در این مطالعه بوده است.

4. بحث
1-4 علل تشکيل درياچه بزنگان

ــت در  ــکیل کارس عامل تکتونیکی یکی از مهم ترین عوامل تش
سازندهای آهکی و تغییر آن در طول زمان است. پدیده های ساختاری 
ــطوح  ــیب س ــل ها، درزه ها، چین خوردگی ها، امتداد و ش مانند گس
ــعه و تغییر  الیه بندی و غیره هر یك به نوعی در فرآیند ایجاد، توس
ــت مؤثرند و لذا یکی از اولین قدم های الزم در شناخت منابع  کارس
ــدگی و سیستم  ساختاری در یك  کارست بررسی رابطه کارست ش
منطقه است. خرد شدن توده های سنگی در اثر نیروهای تکتونیکی 
عامل مهم در کارست شدگی است. )والیتی و همکار- 1390: 172( 
ــازند کالت با سازند نیزار هم شیب و  در محل برش الگو همبری س
همساز است. مرز باالیی آن با رسوب های قاره ای هم شیب است ولی 

ــت. )آقانباتی- 1383: 338( سازند کالت در  ــته اس این مرز ناپیوس
ــیه جنوب غربی دریاچه قرار دارد. که در این منطقه به صورت  حاش
دیواره های قائم است. )شکل2( همان گونه که عنوان شد سازند کالت 
و پستلیق به صورت هم شیب ولی ناپیوسته است. این بدان معنی است 

که بین این دو رسوب گذاری کوهزایی رخ نداده است.
همان گونه که افشار حرب پنج فاز کوهزایی را در منطقه معرفی 
ــالمی، در دامنه شمالی تاقدیس  ــد: در ناودیس ش کرده و می  نویس
تکل کوه، سازند کالت بر روی افق های مختلف سازندهای سنگانه و 
آیتامیر با دگرشیبی قرار گرفته است که نمایانگر فاز کوهزایی ساب 
ــن الیه  های فوقانی سازند ائوسن  ــینین در این ناحیه است. س هرس
پایانی و یا الیگوسن پیشین است. در مهم ترین فاز کوهزایی منطقه 
ــن خورده اند. بنابراین می توان  ــازندهای قدیم تر چی این الیه ها با س
یقین داشت که چین خوردگی پس از الیگوسن آغازین رخ داده است. 
)افشار حرب- 1373: 214( همچنین درویش زاده سازند پستلیق را 
متعلق به پالئوسن و ائوسن می داند. )درویش زاده- 1389: 322( که 
ــتلیق را مسجل می  کند. این در حالی  همشیبی سازند کالت و پس
است که در حاشیه جنوب غربی دریاچه، سازنِد کالت به صورت قائم 
خودنمایی می کند ولی در جهت مقابل شمال شرق- سازند پستلیق با 

شیب مالیم تر و به صورت تك شیب حضور دارد. )شکل3(

شکل2: الیه های قائم سازند کالت- نگارنده- 1391

شکل 3: الیه بندی تك شیب سازند پستلیق- نگارنده- 1390

ــازند  ــه حداکثر عرض دریاچه- 520 متر- احتماالً س باتوجه ب
ــت. و لذا راه خروج آب از باالدست و  ــته اس کالت در پی خود شکس
ــده و نسبت  ارتفاعات بزنگان را فراهم آورده و باعث انحالل آهك ش
ــتلیق( فرو افتاده است. گسل ها و شکستگی ها  به سازند مقابل)پس
ــاختاری کنترل کننده مسیرهای انحاللی هستند و در  از عوامل س
تشکیل پدیده های کارستی حائز اهمیت اند. به طور کلی شکستگی ها 
ــازندهای سخت، ذخیرة آب زیرزمینی را نشان  و تقاطع آن ها در س
ــد و نقش مؤثری در حرکت آب زیرزمینی دارند. )چرچی و  می دهن
ــنگ های قابل  ــکاف س همکاران- 1389: 85( آب به داخل درز و ش
ــکاف ها شده و سازند  ــعه درز و ش انحالل نفوذ نموده و موجب توس
ــتی را به وجود می آورد )احمدی- 1378: 91( در نتیجه حفره  کارس

الیه های تك شیب پستلیق

الیه های  قائم سازنده کالتدریاچه
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ــتند  ــد. دولین ها حفره هایی هس دریاچه بزنگان یك دولین می باش
بیضی شکل با دیواره هایی نامنظم و ناهموار که به هیچ وجه زاویه دار 
ــیب تندی هستند و به صورت پرتگاهی دیده  نبوده و اغلب دارای ش
می شوند. طرز تشکیل دولین ها بدین طریق است که ابتدا سطحی در 
سازند آهکی جهت نفوذ آب وجود داشته و به تدریج در اثر انحالل و 
تخریب این فرورفتگی عمیق تر شده و موجب گردیده است که آب 
اطراف را به خود کشیده و به صورت یك چاله یا پرتگاه بسته درآید. 

)همان 7- 96(
این فرو افتادگی را می توان در سمت راست دریاچه نیز مشاهده 
کرد. )شکل4( که دقیقاً پای سازند کالت و حدفاصل سازند پستلیق 
ــکیل دریاچه مورد  ــت، که به علت نبود آب و عدم تش فرو افتاده اس
ــاورزی قرار گرفته و خاک های کواترنر آن را پوشانیده  ــتفاده کش اس
ــت. احتمال می رود در دوره پلئیستوسن همراه بزنگان از آب پر  اس

ــت. یك فروافتادگی هم در سمت چپ  ــی اس ــد که قابل بررس باش
دریاچه به صورت کوچك تر قابل مشاهده است. )شکل5( البته این 
فروافتادگی  ها در دیگر مناطق کپه داغ و در پای سازند کالت به طرف 

سازند پستلیق قابل مشاهده است. )شکل6(
2- 4. ارتباط غار بزنگان و غار كركس با درياچه

غارها و اشکال وابسته به آن تقریباً از بارزترین پدیده های کارستی 
ــمار می آیند و عموم مردم این سرزمین کم یا بیش با  در ایران به ش
ــتند. )زمردیان، 1381: 70( شهرستان سرخس دارای  آن آشنا هس
ــد(، غار بزنگان 1 و غار  ــار به نام های غار مزدوران )مزداون تعدادی غ
بزنگان 2 یا کرگزی می باشد. غار مزدوران و غار بزنگان دارای قدمت 
ــایر منابع کرکس نامیده شده(  ــت و غار کرگزی )در س طوالنی اس
ــال است که توسط گروهی فرهنگی کشف گردیده؛  کمتر از 10 س
گفته شده است که قدمت این غار نیز بسیار طوالنی است. )اخباری 

سیس آباد، 1388: 144(

شکل 4: حفره مشابه دریاچه بزنگان- شرق دریاچه- نگارنده 1391

شکل5: تصویر ماهواره ای محل حفره های مشابه دریاچه، نگارنده، 1391

مق�دار آب تم�ام درياچه ها اعم از ش�ور يا 
شيرين، در مجموع آب قابل دسترسی دنيا 
خيلی ناچيز است )16٪( با وجود اين به سبب 
نقش آن ها در زندگی انس�ان و فعاليت های 
اقتصاديش از اهميت خاصی برخوردار است

شکل6: حفره های مشابه دریاچه در شرق کپه داغ، نگارنده، 1391

سازه کالت
محل حفره  

سازه پستلیق

سازه کالت که به صورت رشته کوه 
خودنمایی می کند 
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ــبکه های آب زیرزمینی،  ــر اثر ایجاد ش ــای آهکی، ب در زمین ه
ــت چشمه هایی به وجود آید. محل این چشمه ها و میزان  ممکن اس
ــت.)کردوانی، 1387: 211( چشمه ها در مناطق  آب آن ها متغیر اس
آهکی معیار مناسبی برای تعیین درجة کارستیفیکاسیون هستند. 
کاهش تعداد چشمه ها در حواشی منطقه کارستی و تمرکز آن ها با 
افزایش آبدهی  در یك ناحیه مشخص نشان دهندة توسعه و گسترش 
فرآیندهای کارست شدگی در عمق الیه های آهکی می باشد )چرچی 
ــمه با  ــال 1372، تعداد 23 دهانه چش و همکاران، همان: 89( در س

است. )مطالعه آب های زیرزمینی حوضه آبریز شورلق سرخس فاز 2، 
88- 1387: 10- 11( این کاهش می تواند به علت کاهش بارندگی 
باشد، ولی با توجه به اینکه سطح دریاچه در طی این سال ها کاهش 
چشم گیری نداشته است، می توان گفت که دریاچه آب چشمه های 
ــت خود را زهکش کرده و این آب ها از طبقات پایین  تر زمین  باالدس

به دریاچه پیوسته اند.
ــمه در کوه های آهکی مجموعه ای از مجراها و  ــت هر چش پش
ــود دارد که برخی از  ــته وج داالن های بزرگ و کوچك به هم پیوس
ــرد )علی صدر در همدان( دارند  آن ها حجمی افزون تر از غارعلی س
ــپس به شکل چشمه سار  و آب های فرورونده درون  آن ها جمع و س
ظاهر می شوند. برخی از عوارض فوق به بیرون راه یافته به شکل غارها 
شناخته شده و تعداد کثیری از آن ها بی ارتباط با بیرون باقی مانده اند. 
مثالً غارچال نخجیر در دلیجان در سال های گذشته به بیرون ارتباط 
ــالحی- 1387: 29( می توان گفت زمانی چشمه های  ــت. )س نداش
باالدست دریاچه تا دهانه غار، آب غار بزنگان را زهکش می کردند ولی 
در حال حاضر، به علت خشکسالی، غار خشك می  باشد و همچنین 
ــت غار به  صورت دریاچه  ــالل منجر به ورود آب ها در پایین دس انح
بیرون زدگی دارند که نشان دهندة یك کارست زیر سطحی در منطقه 
است که از غار بزنگان در ارتفاعات شروع شده و در نهایت به صورت 

دریاچه بزنگان خودنمایی کرده است.
3- 4. ارتباط سازند كالت و تشکيل درياچه

باتوجه به بررسی نقشه طبقات ارتفاعی حوضه و نیمرخ توپوگرافی 
)شکل های 7 و 8 و 9( آن می توان نتیجه گرفت که آبرفت ها به علت 

شکل9: طبقات ارتفاعی حوضه، نگارنده

شکل8: مقایسه نیم رخ توپوگرافی دریاچه با نیم رخ توپوگرافی باالدست دریاچه با 
همان زاویه در حوضه، نگارنده

درياچه بزنگان، واقع در حوضه رسوبی كپه 
داغ، ميان دو سازند از دو دورة زمين شناسی 

سنوزوئيك و مزوزوئيك است

تخلیه ساالنه 2/5 میلیون مترمکعب در سال برداشت شده است. در 
سال 1382، تعداد 6 دهنه چشمه با متوسط آبدهی 12/3 و حداکثر 
50 لیتر در ثانیه و تخلیه 2/3 میلیون مترمکعب در سال گزارش شده 

دریاچه

کوه های بزنگان

کوه های بزنگان
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ــازند کالت در پشت آن رسوب کرده اند و شیب توپوگرافی  وجود س
بستر را در پایین دست کاهش داده اند. به طوری که اگر سازند کالت 
در منطقه نمی بود، حفره ایجادشده در پای سازند کالت از رسوبات 

پر می شد.

7. نتيجه گيری
باتوجه به بررسی های میدانی، تحلیل عکس های هوایی، بررسی 
 GIS نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی منطقه، تهیه نقشه های

منطقه و تحلیل آن ها نتایج زیر حاصل شد:
ــازند کالت به عنوان یك سازند کارست شونده بستر اصلی  - س
دریاچه را تشکیل داده و با توجه به اینکه این سازند در قسمت جنوب 
غربی دریاچه به صورت قائم حضور دارد، نشان دهنده شکست سازند 
ــت پس از گذر از آن،  ــد که در نتیجه، آب های باالدس در پی می باش
در طی سالیان باعث انحالل آهك گشته و باعث شده سازند کالت 
ــتلیق فرو افتد و حفره  بزنگان در حقیقت یك دولین  نسبت به پس

می باشد.
- دریاچه بزنگان با چشمه های باالدست خود و غار بزنگان- در 
الیه های آهکی- در ارتباط است و به طوری که در ابتدای خشکسالی 
ــمه های آب غار را زهکش کرده اند و در مرحله بعدی و پایین تر  چش

دریاچه آب چشمه ها را تصاحب نموده است.
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چکيده
ــوب می شوند.  ــتم هاي کرة زمین محس ــتي در زمره متنوع ترین اکوسیس تاالب ها از نظر زیس
ــب و دسترسی آسان به تاالب ها، اغلب موجب شده است که در گذشته  ویژگی های طبیعی مناس
در تصمیم گیری ها برای استفاده و حفاظت، مورد غفلت قرار گیرند و این امر لزوم توجه به تاالب ها 
ــگان دارای جایگاه خاصی  ــان تاالب های موجود در ایران تاالب بزن ــدان می نماید. در می را دوچن
ــرق ایران، در استان خراسان رضوی، است  ــت زیرا بزرگ ترین و تنها دریاچة طبیعی شمال ش اس
که پرندگان بسیاری برای زمستان گذرانی یا جوجه آوری به سوي آن می آیند. تاالب بزنگان از نوع 
ــر در گروه Q از تاالب های داخلی قرار  ــت و مطابق طبقه بندی رامس دریاچه های هولومیکتیك  اس
می گیرد که این طبقه معرف دریاچه های شور و لب شور دائمی است. به دلیل موقعیت خاصی که 
ــت و نسبت به مناطق جغرافیایی دیگر کمتر با  این تاالب دارد، محل تردد و گذر دائمی افراد نیس
ــت. برای مدیریت صحیح این تاالب نظرات و ایده های مختلفی ارائه شده  رفت وآمد افراد روبه روس
ــود که در مدیریت  ــر می ش ــت ولی حفاظت صحیح، پایدار و یکپارچه از تاالب تنها زمانی میس اس
ــازمان های مردم نهاد و جامعه محلی تدارک  ــازوکارهای جلب مشارکت س پایدار تاالب بزنگان، س
دیده شود. چنین اقداماتی نه تنها به ارزش افزوده این سرمایه طبیعی در منطقه خواهد افزود بلکه 
ــتر الزم را برای دستیابی به توسعة پایدار با گسترش فعالیت های طبیعت گردی، به ویژه حضور  بس

گردشگران حیات وحش و گردشگران پرنده نگر، فراهم خواهد نمود.

كليدواژه ها: تاالب بزنگان، ویژگی های زیستگاهی، توسعه پایدار، وابستگی های انسانی

 تاالب بزنگان
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مقدمه
ــتي در زمرة متنوع ترین اکوسیستم هاي  تاالب ها از نظر زیس
ــوند )Smardon, 2009(. ویژگی های  ــوب می ش کرة زمین محس
طبیعی مناسب و دسترسی آسان به تاالب ها، اغلب موجب شده 
ــت که در تصمیم گیری ها برای استفاده و حفاظت، کم ارزش  اس
ــر زمین  ــاب آیند )Akter et al., 2009(. آن ها در سرتاس به حس
گسترده شده اند و نقش مهمي در چرخة آب دارند، سیالب هاي 
ــتند، موجب  ــایش هس ــه اي را کنترل مي کنند ، مانع فرس منطق
ــوند و مکان امنی  ــواد مغذي مي ش ــش م ــة آب و بازچرخ تصفی
ــرای گونه های در معرض خطر فراهم می کنند. تاالب ها همچنین  ب
ــکي و آبي محسوب مي شوند و  نواحي انتقالي بین محیط هاي خش
به عنوان جاذب  و مبدل مواد شیمیایي و زیستي، ارزش فراواني دارند 

 .)Mitsch & Gosselink, 1993; Woodward & Wui, 2001(
ــاس بودن این  ــا و تاالب ها به دلیل حس ــه دریاچه ه توجه ب
ــرایط محیطی بسیار ضروری است،  اکوسیستم ها به تغییرات ش
ــناخت ویژگی ها و  ــر برنامه ریزی باید ابتدا به ش ــی پیش از ه ول
شرایط محیطی این مناطق پرداخت و سپس به انجام برنامه های 
گوناگون برای اداره آن اقدام کرد. سهم ایران از تاالب های جهان، 
250 تاالب با مساحتی در حدود 2/5 میلیون هکتار است. از نظر 
ــاحت حدود 60 درصد از این تاالب ها )1/5 میلیون هکتار(  مس
ــیون رامسر تحت 24 عنوان تاالب بین المللی به ثبت  در کنوانس
ــاحت تنها مقدار ناچیزي از  ــت. اگرچه از لحاظ مس ــیده  اس رس
ــده است،   تاالب هاي جهان )حدود 0/3 درصد( در ایران واقع ش
ــي و موقعیت جغرافیایي هر یك  ــرایط خاص اقلیم اما به دلیل ش
ــتند که  ــاي ایران داراي ویژگي هاي منحصربه فردي هس از تاالب ه
 FAW,( ــاید نظیر آن را کمتر جایي از جهان بتوان مشاهده کرد ش
2013(. تاالب های ایران به رغم اهمیت و کارکردهای چندگانه با 
ــبب شده است که  ضعف مدیریت حفاظتی مواجه اند. این امر س
اغلب تاالب های کشور با تنش ها و آشفتگی های گوناگون رودررو 
ــوند،  ــك ش ــند و به تبع آن، دچار کمبود آب و یا حتي خش باش

طوري که از جغرافیای طبیعی کشور حذف گردند.
در میان تاالب های موجود در ایران تاالب بزنگان، در استان 
خراسان رضوی و شهرستان مرزی سرخس دارای جایگاه خاصی 
ــت زیرا بزرگ ترین دریاچه طبیعی شمال شرق ایران به شمار  اس
ــتاییان اطراف، ُکل بی بی خوانده  مي رود. این تاالب در میان روس
می شود. ُکل در زبان محلی به معنی گودال و آبگیر است و بی بی 
ــگاه در جوار این تاالب  ــه از مقبره بانویی به صورت زیارت برگرفت
ــتحفاظی آن  ــت )بهروزی راد، 1386(. این تاالب و حریم اس اس
ــیده و تحت مدیریت و نظارت  جزء آثار ملی طبیعی به ثبت رس
ــازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این محدوده همچنین  س

ــوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در  از س
ــگری استان انتخاب و معرفی  ردیف یکی از مناطق نمونه گردش
ــت )قنبرزاده و بهنیافر، 1389(. تصویر 1 این تاالب را  ــده اس ش

نشان می دهد.

موقعيت تاالب
ــت و مطابق  تاالب بزنگان از گروه تاالب های دریاچه ای1 اس
طبقه بندی رامسر در گروه Q از تاالب های داخلی قرار می گیرد. 
ــور دائمی است. این  ــور و لب ش این طبقه معّرف دریاچه های ش
 36° 18  ́36 ــا̋  19 °36 ت  ́6 ــت جغرافیایی̋  ــاالب در موقعی ت
ــة  ــرقی و در دامن 28 °60 ش  ́32 ــا̋  29 °60 ت  ́5 ــمالي و̋  ش
ــته ارتفاعات بزنگان از البرز شرقی قرار دارد. مساحت تاالب  رش
ــعت محدودة استحفاظی آن 4331 هکتار است.  69 هکتار و وس
ارتفاع متوسط تاالب از سطح دریا 1850 متر است. )قنبرزاده و 
ــتای بزنگان  بهنیافر، 1389( و نزدیك ترین آبادی به تاالب، روس

در مي�ان تاالب های موج�ود در ايران تاالب 
و  رض�وی  خراس�ان  اس�تان  در  بزن�گان، 
شهرس�تان م�رزی س�رخس دارای جاي�گاه 
خاصی است زيرا بزرگ ترين درياچه طبيعی 

شمال شرق ايران به شمار مي رود

تصویر 1. نمایي از بخش شرقي و جنوبي تاالب بزنگان
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ــت. تاالب بزنگان در  ــمال غربی آن اس در فاصله 5 کیلومتری ش
ــرق شهرستان مشهد و 94 کیلومتری  فاصله 120 کیلومتری ش
ــتان سرخس واقع است )غالمی و همکاران،  جنوب غربی شهرس
1385(. نمایی از این تاالب و موقعیت قرارگیری آن در استان را 
می توان در تصویر 2 مشاهده کرد. به طور کلی منابع تأمین کننده 
ــمه ها )کارستی، جوششی و کنتاکتی(، سیالب  آب تاالب را چش
ــکیل  ــاره( و ریزش های جوی تش ــیالب به ــای اطراف )س روده
ــه به صورت کف جوش در  ــمه هایی ک مي دهند. از مهم ترین چش
ــتر تاالب قرار دارد می توان به چهار چشمه دائمی به نام های  بس
ــمال تاالب، چشمه  ــمه ش ــمه زیرمکر، چش ــمه النگ، چش چش
ــمه ضلع جنوبی و چشمه  ــمة فصلی )چش زیارتگاه و نیز دو چش

نی زار( اشاره نمود )بهروزی راد، 1386(. 
ویژگی های زمين

ــدی به ارتفاع  ــته کوه بلن ــاالب بزنگان از ضلع غربی به رش ت
ــته کوه فوق از جنوب به وسیله  ــده است. رش 990 متر محدود ش
ــی تاالب از آن می گذرد،  ــه ارتفاع 870 متر که راه اصل دره ای ب
ــمه کوچکی  ــا دره دیگری که چش ــمال ب قطع می گردد و از ش
ــود. در ضلع  ــا ارتفاع 865 متر قطع می ش ــان دارد، ب در آن جری
شرقی تاالب زمین هایی قرار دارد که پیوسته دیم کاری می شوند. 
ــت. شمال شرقی  طول این ضلع از تاالب در حدود 2 کیلومتر اس
ــبت به جنوب غربی مرتفع تر است. ناحیه شمالی تاالب با  آن نس
شیب 5 درصد مالیم ترین بخش تاالب است و تنها در این مکان 
ــیه ای رویش دارند )بهروزی راد، 1386(.  گیاهان آبدوست حاش
ــیب تاالب در بخش های زیادی، بسیار تند ولی در کرانه غربی  ش
ــاحل غربی تاالب پوشش انبوهی از گیاهان  مالیم تر است. در س
آبزی به خصوص نی جلب نظر می کند که زیستگاه مناسبی برای 
ــش جنوبی تاالب نیز  ــت. در بخ ــدگان آبزی فراهم آورده اس پرن

اجتماعات گز غلبه دارد )قنبرزاده و بهنیافر، 1389(.
حوضه از نظر نفوذپذیری از دو دسته سنگ، یکي سنگ های 
ــنگ های  ــزدوران و تیرگان، و دیگري س ــازندهای م کربناتة س
ــت. با  ــده اس ــکیل ش دانه ریز با نفوذپذیری کم یا خیلی کم تش
توجه به فسیل های پیدا شده، خاک منطقة فوق مربوط به دوران 
ــت که به نظر  پروزوئیك و از نوع آهکی با ضخامت 500 متر اس
ــد در اثر انحالل مواد آهکی حاصل شده است. در گذشته  می رس
ناحیه شرقی آن پست تر از امروز بوده، ولي در اثر فرسایش بادی، 
ــدت زیادی دارد، بر ارتفاع آن افزوده شده  که در مناطق فوق ش

است )بهروزی راد، 1386(.

ویژگی های آب و هوایی 
ــوم به حوضه شورلق( از متوسط   حوضه تاالب بزنگان )موس
ــاالنه 276 میلی متر برخوردار است. بیشترین میزان  بارندگی س

نزديك تري�ن آب�ادی ب�ه تاالب، روس�تای 
بزنگان در فاصله 5 كيلومتری ش�مال غربی 
آن اس�ت. ت�االب بزن�گان در فاصل�ه 120 
كيلومتری ش�رق شهرس�تان مش�هد و 94 
كيلومتری جنوب غربی شهرستان سرخس 

واقع است

تصویر 2. موقعیت جغرافیایي تاالب بزنگان در استان خراسان رضوي
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ــت. براساس آمار سال  و صنعت )0/5 درصد( اختصاص یافته اس
82 در بخش کشاورزی 2/17 و شرب 0/3 میلیون مترمکعب آب 

برداشت شده است.
ــر  ــدی آب از نظ ــی در طبقه بن ــای کیف ــن معیاره مهم تری
ــدیم موجود در آن است. زیرا این  ــاورزی، شوری و مقدار س کش
ــد گیاه مؤثرند، بلکه درجه تناسب آب را از نظر  دو نه تنها بر رش
ــازند. تاالب  ــخص می س آبیاری و تأثیر بر نفوذپذیری خاک مش
ــوری آن  ــت5 و میزان ش بزنگان از نوع تاالب های دریاچه ای اس
ــیرین با  ــت، لذا در گروه آب های ش کمتر از 0/5 گرم در لیتر اس

کد F6  قرار می گیرد. 
ــچ گاه یخ  ــالح آن هی ــر باالبودن ام ــه به خاط ــطح دریاچ س
ــیل ها و  ــوری برخی منابع آبی حوضة ش ــدد. علل لب ش نمي بن
مارن های گچدار، سازند آبدراز و تشکیالت سرخ قاره ای پستلیق 
و در بخش کوهستانی، حوضه تشکیالت گچدار شوریجه است. با 
اینکه در حوضه تشکیالت شورکننده منابع آب و خاک )تشکیالت 
شوریجه( وجود دارد و تاالب بزنگان مطابق طبقه بندی رامسر در 
گروه Q )معرف دریاچه های شور و لب شور دائمی( از تاالب های 
داخلی قرار می گیرد اما آب موجود در حوضه آب ها را شور نکرده 
ــدن آب ها در این منطقه پوشیده بودن این  است. دلیل شور نش
ــکیالت با خاک هایی است که در طی مدت زمان طوالنی در  تش
ــن مناطق با ضخامت قابل توجه به وجود آمده اند. بنابراین چه  ای
ــتناد EC7  آب های مورد آزمایش قرار گرفته حوضه و چه  به اس
براساس بررسی های صحرایی، همه آب های حوضه تاالب شیرین 

یا نسبتاً شیرین هستند.

پوشش گياهی 

ــفند ماه )58 میلی متر( ریزش دارد. بیشترین مقدار  بارش در اس
ــزان 27 میلی متر و  ــل از ذوب برف در بهمن ماه به می آب حاص
کل آب حاصل از ذوب برف ساالنه حدود 81 میلی متر در حوضه 
برآورد شده است. آب تاالب به دلیل عمق زیاد و امالح فراوان، به 
خصوص کلرید سدیم، هیچ گاه در طی سال یخ نمی بندد. مطابق 
ــردترین  ــرداد گرم ترین و دی و بهمن س ــود، تیر و م ــار موج آم
ماه های سال است )بهروزی راد، 1386(. میانگین دمای حداکثر 
ــاه منطقه به ترتیب 32/9 و  ــردترین م گرم ترین ماه و حداقل س
ــاالنه منطقه 2540  ــانتي گراد و میزان تبخیر س 0/8- درجه س
میلي متر است )غالمی و همکاران، 1385(. این تاالب و محدودة 
ــاالنه 14/7، حداقل مطلق  ــط دماي س پیرامون آن دارای متوس
ساالنه 23/5- در بهمن ماه و حداکثر مطلق ساالنه 44/3 درجه 
سانتی گراد در تیرماه است. بیشترین تعداد روزهای یخبندان در 
ــال  ــاه به تعداد 13 روز و ایام یخبندان در طول س دي و بهمن م
ــت. جهت باد غالب این محدوده شمال غربي است که  61 روز اس
حدود 20/5 درصد از کل بادها را تشکیل می دهد. رطوبت نسبی 
ــگان بین 47 تا 49 درصد  ــه و زیرحوضه های تاالب بزن در حوض
است. بر مبنای اقلیم نمای آمبرژه2، حوضه تاالب بزنگان، دارای 

اقلیم خشك و سرد است.

ویژگی های آبشناختی
ــرة زمین محدود  ــدار کل آب موجود درک ــا توجه به اینکه مق ب
ــتم هیدرولوژیکي کره زمین را یك  ــت مي توان سیس و ثابت اس
سیستم بسته در نظر گرفت ولي بیشترین کاربردهای تحقیقاتی، 
ــیر  ــمتي از مس ــت که در قس ــه حوضه هاي کوچکي اس در زمین
ــرار دارند و براي یك  ــیکل هیدرولوژیکی کره زمین ق جریان س
حوضه آبریز نمي توان چنین سیستم هایي را بسته به شمار آورد. 
تاالب بزنگان از نوع دریاچه های هولومیکتیك3 )دارای چرخه 
ــوع دایمیکتیك4   ــت و از نظر تعداد چرخه ها از ن ــل آب( اس کام
ــن چرخه ها، تاالب  ــت؛ به تبع ای ــال( اس )دارای دو چرخه در س
ــکون تابستانه و زمستانه و  دو چرخة پاییزه و بهاره  دارای دو س
ــت. حداکثر عمق تاالب در زمستان 13 متر و در دیگر فصول  اس
ــده است. سختی آب تاالب 2800  حدود 11 متر تخمین زده ش
ــده و این نشان دهندة آن است  میلی گرم در لیتر اندازه گیری ش
ــنگین می باشد )غالمی و همکاران،  که آب تاالب جزو آب های س

1385؛ بهروزی راد، 1386(.
ــال 1372، 3 رشته قنات، 23 دهانه  براساس آماربرداری س
ــمه، 1 حلقه چاه عمیق و 1 حلقه چاه نیمه عمیق با تخلیه  چش
ــده است. قسمت  ــال گزارش ش کل 3 میلیون متر مکعب در س
اعظم آب مصرفی در بخش کشاورزی )حدود 92 درصد( مصرف 
شده است و بخش محدودی از آن به مصارف شرب )7/5 درصد( 

در طي پايش�ی كه اخي�راً در اين 
منطق�ه انجام ش�ده، تع�داد 155 
مختل�ف  خان�واده   36 از  گون�ه، 
پرن�دگان آب�زي، كن�ار آب�زي و 

خشکي زي مشاهده و ثبت شد

ــیه تاالب بزنگان از پوشش  دامنه های اطراف و کوه های حاش
گیاهی نسبتاً خوبی برخوردارند اما با نزدیك تر شدن به تاالب به 
دلیل چرای بی رویه و ایجاد میکرو تراس ها روی دامنه ها، پوشش 
گیاهی فقیرتر می شود. ناحیه بزنگان جزو ناحیه رویشی ایرانی ـ 
تورانی بوده و از میان بوته ها و درختچه های آن گونه هایی مانند 
درمنه، افدرا، ورگ، گل ختمی و خارشتر دارای بیشترین فراوانی 
هستند. نمونه ای از این پوشش ها را می توان در تصویر3 مشاهده 
ــاالب، به خصوص در بخش  ــز در اطراف ت ــود. وجود نی ها نی نم
ــبب  ــد می کنند، س ــی و غربی که تا ارتفاع 1/5 متری رش جنوب
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ــدن محیط تاالب و جذب گونه های مختلف جانوری به  زیباتر ش
خصوص پرندگان شده است.

ــش گیاهی در حوضه آبخیز منطقه مورد مطالعه، شامل  پوش
این گیاهان است )غالمی و همکاران، 1385؛ قنبرزاده و بهنیافر، 
ــه داغی، قدومه، چوبك، کاله  ــن گندمي، درمنه کپ 1389(: چم
ــي، گون، گون یکساله، گون  ــن، بادام وحشي، پیاز وحش میرحس
زرد، خارشتر، کاروان کش، تلخه بیان، علف پشمکی، دم گربه ای، 
ــاخي، مرغ، اویارسالم، خارلته،  هزارخار، گل گندم، جگن، سرش
گلرنگ وحشی، میخك وحشي، شکر، نوعي زونا، تیغال، بوقناق، 
ــیرین بیان، شقایق، کنگر، آفتاب پرست، جو  فرفیون، سریش، ش
ــزک، چمن علفي،  ــی، ورک، ارس، جارو، ترتی ــش، جو وحش بنف
ــاع، خارگون، دم  ــکا، یونجه زرد، نعن ــي، چلیپا، ملی لب خرگوش
ــپرس، زیره سیاه، جعفري کوهي، گوش بره، برازنیل،  روباهی، اس
چمن پیازدار، علف هفت بند، پرند، بارهنگ، بنه، پسته، جاشیر، 
ورث، ترشك، گل گندمي، جارو سفید، سنگ اسبي، مریم گلي، 
ــور خاردار، قفقازی، گیس پیرزن، گل  سنبله اي، شور بیابانی، ش
میمون، چای چوپان، بابونه، آویشن، کلپوره، گز، شنبلیله، شبدر، 

ماشك، گل ماهور، کاکوتي و قیچ.

حيات وحش و زیستگاه های جانوری 
ــل موقعیت خاصی  ــگان، به دلی ــاره کردیم که تاالب بزن اش
ــبت به مناطق  ــت و نس ــل تردد و گذر مردم نیس ــه دارد، مح ک
ــت. همین امر  جغرافیایی دیگر کمتر با رفت وآمد افراد روبه روس
ــده که توجه طبیعت دوستان و جانورشناسان بیش از  موجب ش
پیش به آن جلب شود. در حوضه تاالب بزنگان انواعی از جانوران 
ــره داران را می توان یافت. تاکنون وجود 12  مختلف رده های مه
گونه از پستانداران، 155 گونه از پرندگان، 14 گونه از خزندگان، 
ــه از ماهی ها در این تاالب و  ــتان و چهار گون یك گونه از دوزیس

پیرامون آن گزارش شده است.
ــن ناحیه انواع  ــتانداران موجود در ای ــه مهم ترین پس از جمل
شغال، گرگ، روباه معمولی، خارپشت گوش دراز، پایکا )خرگوش 
ــی، گراز، گربه جنگلی، گربه وحشی، آهو و  موش(، خرگوش، تش
ــته ساکن و مهاجر  ــت. پرندگان تاالب به دو دس قوچ و میش اس
ــه  ــوند که در این میان پرندگان مهاجر نیز به س ــیم می ش تقس
ــتة مهاجران عبوری، زمستان گذران ها و جوجه آورها تقسیم  دس
ــوند )بهروزی راد، 1386(. در طي پایشی که اخیراً در این  می ش
ــواده مختلف  ــداد 155 گونه، از 36 خان ــده، تع منطقه انجام ش
ــد  ــاهده و ثبت ش ــکي زي مش پرندگان آبزي، کنار آبزي و خش
ــداول 1 و 2 رایج ترین پرندگان آبزی و کنار آبزی این تاالب  )ج
ــاکن، 32 درصد  ــان می دهند(. از این گونه ها 28 درصد س را نش
ــتان گذران و 15 درصد عبوري بودند.  جوجه آور، 25 درصد زمس
ــد که  ــایي ش در مجموع 77 گونه پرندة زادآور در منطقه شناس
ــِي زاد آور و تعداد 44  ــداد 33 گونه آن یعني 43 درصد، بوم تع
ــك  ــي 57 درصد آن، مهاجر جوجه آور بوده اند. سوس ــه، یعن گون
ــروصدا8  بیشترین وابستگي را به نیزارهاي دریاچه و  تاالبي پر س
پرستوي معمولي9 بیشترین جمعیت را در میان گونه هاي مهاجر 

جوجه آور منطقه داشته است )خانی و زمانی، 1391(. 
ــت. خزندگان به طور  ــن متغیر برای خزندگان دماس مهم تری
ــانتی گراد را می پسندند. با  کلی دماهای بین 28 تا 38 درجه س
ــرایط برای حضور تعداد زیادی  ــك و گرم، ش توجه به اقلیم خش
ــت. بیشتر خزندگان منطقه  از خزندگان در این منطقه فراهم اس
ــوان به انواع زیر  ــده می ت ــاهده ش گیاه خوارند و از خزندگان مش
ــاره نمود: خانواده آگامیده )آگامای قفقازی، آگامای خراسانی  اش
ــت خمیده  ــواده جگونیده )جگوی انگش ــای چابك(، خان و آگام
ــمار دم دراز ایرانی(، خانواده  ــرتیده )سوس خزری(، خانواده الس
اسکینگ  )اسکینگ خال قرمز(، خانواده بزمچه )بزمچه بیابانی(، 
خانواده الک پشت زمینی )الک پشت مهمیز دار شرقی(، خانواده 
ــار بیابانی، مار آبی،  ــواده کلوبریده )تیرم ــرا )کفچه مار(، خان کب

با توجه به اينکه جمعيت غالب 
در منطقه را افراد جوان تشکيل 
می دهند، می توان آن ها را با آموزش 
و توسعه طرح های توانمند سازی 
به ويژه در پروژه های گردشگری به 
مشاركت فراخواند

تصویر 3. پوشش گیاهي اطراف تاالب بزنگان
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آلوسر( و خانواده افعی )گرزه مار، افعی پلنگی(. تصویر 4 گونه ای 
از خانواده آگامیده را نشان می دهد که در تاالب بزنگان مشاهده 
ــت موجود در این تاالب، قورباغه  شده است. فراوان ترین دوزیس

است )بهروزی راد، 1386(.
ــف ویژگی های متفاوتی  ــمت های مختل تاالب بزنگان در قس
دارد. مثاًل در ضلع غربی، به دلیل شیب کم و مواد آلی باال، شرایط 
اکولوژیك خوبی برقرار است. همچنین کدورت آب در این ناحیه 
ــب برای تخم ریزی کپور ماهیان را  ــیار باالست و بستر مناس بس

عوامل تهديدكننده اين تاالب هم طبيعي و هم انساني است. در اين ميان 
سهم عوامل طبيعي، خصوصًا خشك سالي، بيشتر بوده است

جدول 1. تراکم پرندگان آبزي رایج تاالب بزنگان )بهادري و همکاران، 1386(
تعدادخانوادهنام علمينام فارسي

Fulica atraRallidae1459چنگر

Anas plathyrhynchosAnatidae- surface feeding ducks961اردک سرسبز

Anas creccaAnatidae- diving ducks119خوتکا

Podiceps cristatusPodicipedidae28کشیم بزرگ

Larus argentatusLaridae70کاکایي نقره اي

Phalacrocorax carbaAerdeidae12باکالن بزرگ

Tadorna ferrugineaAnatidae- shelducks250تنجه

Netta rufinaAnatidae- diving ducks74تاجدار

Aythya fuligolaAnatidae- diving ducks90اردک سیاه کاکل

Tachybatus rufficolisPodicipedidae12کشیم کوچك

Anas penelopeAnatidae- surface feeding ducks6گیالر

Aythya ferinaAnatidae- diving ducks9اردک سرحنایي

Gallinula chloropusRallidae3چنگر نوک سرخ

Mergus merganserAnatidae6مرگوس بزرگ

ــده در این  ــاهده ش ــم می کند. نمونه های غالب ماهیان مش فراه
ــامل کپور نقره ای، کپور معمولی، قزل آالی رنگین کمان  تاالب ش
ــت. وجود بندپایانی همچون میگوی آب  ــیرماهی بومی اس و ش
شیرین )گاماروس( که غذای مهمی برای کپور ماهیان محسوب 
ــور ماهیان در این تاالب  ــود، یکی از فاکتورهای مهم حض می ش

است. 

تصویر 4. آگاماي قفقازي در تاالب بزنگان
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ویژگی های انسانی 
از روستاهای حوضه بزنگان می توان به بزنگان، کالته عوض، 
ــتر قدیمی های منطقه حداقل  ــاره نمود. بیش ارتنج و زلوغال اش
ــتاها را بیش از 120 سال می دانند. در سال های  قدمت این روس
ــالی، بیکاری،  ــر عوامل مختلفی از جمله، کم آبی و خشك س اخی
ــد و کمبود امکانات رفاهی باعث مهاجرت و کاهش  کمبود درآم
ــت. این نوسانات  ــده اس ــتاهای مورد مطالعه ش جمعیت در روس
ــاهده نمود. از نظر  ــماره 3 مش جمعیتی را می توان در جدول ش
ــتاهای موصوف در شرایط نسبتاً مناسبی  امکانات زیربنایی روس
ــه توجه و تکمیل این امکانات  ــر می برند اما همچنان نیاز ب به س
ــاس  ــتاهاي ارتنج و زلوغال کاماًل احس به خصوص در مورد روس
ــود. با توجه به تحقیقات انجام شده، از کل جمعیت حوضه  می ش
ــني 1-4 ساله، 9 درصد در  مورد مطالعه 7/9 درصد در گروه س
گروه 5-9 ساله، 10/1 درصد در گروه سني 10-14 ساله، 11/3 
ــني 15-19 ساله و 5/9 درصد در گروه سني  درصد در گروه س

ــاله و بیشتر قرار دارند و 55/8 درصد افراد باقی مانده بین  65 س
ــتاي بزنگان داراي دو  ــنین 20-64 سال قرار می گیرند. روس س
باب دبستان، دو باب مدرسه راهنمایي و دو باب دبیرستان است. 
طبق آمار به دست آمده نسبت باسوادي براي مردان در روستاي 
ــتا 46/4 درصد برآورد  ــگان53/6 درصد و براي زنان این روس بزن

گردیده است.

ــگان، از بین  ــتاي بزن ــده در روس ــبات انجام ش طبق محاس
ــاغل هستند و مابقي جزء  جمعیت فعال مردان، 79/5 درصد ش
ــوب مي  گردند. همچنین از بین  ــروه بیکار یا جویاي کار محس گ
ــوب  ــاغل محس ــتا 12/8 درصد ش جمعیت فعال زنان این روس
ــده اند. در  ــده و مابقي در گروه افراد جویاي کار طبقه بندي ش ش
روستاي بزنگان تاکنون حدود 30 خانوار در دهه گذشته به طور 
کامل از روستا کوچ نموده اند و در تهران و مشهد ساکن شده اند. 

جدول 3. جمعیت روستاهاي حوضه مورد مطالعه از سال 1365 تا سال 1390

        سال
 نام آبادي

13651375138513871390

تعداد خانوارجمعیتتعداد خانوارجمعیتتعداد خانوارجمعیتتعداد خانوارجمعیتتعداد خانوارجمعیت

22804513123661370191536179273268946بزنگان

505105443139764181903220821229کالته عوض

009618617500ارتنج

4648569491562125614138607147زلو غال

32496414269897504512275151129046961322جمع

جدول 2. سایر پرندگان مشاهده شده در تاالب بزنگان )بهروزي راد، 1386(
نام علمينام فارسينام علمينام فارسي

Merops apiasterزنبورخوارArdea cinereaحواصیل خاکستري

Epupa epopeهدهدEgretta garzettaاگرت کوچك

Passer domesticusگنجشك خانگيAnser anserغاز خاکستري

Galerida cristataچکاوک کاکليTadorna ferrygineaاَنقوت

Alectoris chukarکبكTringa totanusآبچلیك پاسرخ

Athene noctuaجغد کوچكCaldris minutaتلیله کوچك

Apus apusبادخورکHimantopus himantopusچوب پا

Hirumdo rusticaچلچلهCharadrius dubiusسلیم طوقي کوچك

Sturnus vulgarisسارTringa nebulariaآبچلیك پاسبز

Corvus coroneکالغCharadrius hiaticulaسلیم طوقي

Pica picaزاغيTringa erythropusآبچلیك خالدار

Garrulus glandariusسبزقباCulomba liviaکبوتر چاهي
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ــاور به بزنگان نقل  ــتاهاي مج همچنین حدود ده خانوار از روس
مکان نموده اند. روستای بزنگان فاقد سامان عرفی ممیزی شده 
است و حدود آن با توجه به نظر کارشناسان مرکز منابع طبیعی 
ــگان و بازدیدهای  ــتای بزن ــالمی روس ــورای اس مزداوند، نظر ش
میدانی ترسیم گردیده است. مساحت این سامان عرفی 31011 

.)FAW, 2013( هکتار و دارای 10123 نفر جمعیت است
ــتاهای حوضه شورلق در بخش  ــتغال افراد در روس سهم اش
کشاورزی )غالباً زراعت( شامل 44/9 درصد، بخش خدمات 30/5 
و بخش صنعت 22/4 درصد است. بهره برداری های کشاورزی بر 
ــب نوع فعالیت در روستای بزنگان در برگیرنده فعالیت های  حس
زراعت، باغداری، پرورش طیور خانگی، پرورش دام های بزرگ و 
پرورش دام های کوچك است. سطح زیرکشت اراضی آبی و دیم 
ــد. در حال حاضر بخش  ــه ترتیب 395 و 9911 هکتار می باش ب
ــهم بزرگی را در تأمین  ــاورزي و باغداري با 92/5 درصد س کش
درآمد خانوار دارا می باشد. دامداری و دامپروری نیز با6/1 درصد 
ــدید به مراتع اطراف تاالب است و اهمیت و  ــتگی ش دارای وابس

نقش مهمی را در تأمین معیشت خانواده ها ایفا می کند.

وابستگی مردم به تاالب
ــت و اهمیت آن براي مردم  ــود آرامگاه ُگل بی بی و قداس وج
موجب شده که مردم محلی برای انجام اکثر نذورات و فعالیت های 
ــن آرامگاه همچنین  ــود در این مکان حضور یابند. ای معنوی خ
یکی از جاذبه های الزم برای حضور گردشگران است که می تواند 
ــتغال هایی  ــراد زیادی را به خود جذب کند و موجب ایجاد اش اف
در زمینه راهنمایی افراد و برگزاری تورهای گردشگری در مکان 
ــرایط زمینه الزم برای فروش محصوالت  ــود. این ش موردنظر ش
ــور آن ها در منطقه  ــگران در زمان حض مردم محلی را به گردش
ــته اجازه فعالیت ماهی گیری  موردنظر فراهم می نماید. در گذش
ــدید آن بر  ــد ولی به دلیل تأثیرات ش با تور در تاالب داده می ش
ــت  ماهی های این تاالب، از این فعالیت ممانعت به عمل آمده اس
و در زمان حال تنها گاهی ماهی گیری با قالب صورت می پذیرد. 
ــرایط گردشگران و ماهی گیران را برای صید و انجام  البته این ش
ــانده و لزوم برنامه ریزی  ــای تفریحی به این تاالب کش فعالیت ه
ــان  ــهیالت و امکانات را برای این افراد نش ــم نمودن تس و فراه

می دهد. 

تهدیدات و مشکالت تاالب
ــاني  ــاالب هم طبیعي و هم انس ــل تهدیدکننده این ت عوام
ــهم عوامل طبیعي، خصوصاً خشك سالي،  ــت. در این میان س اس
ــت )خانی و زمانی، 1391(. البته عواملی مانند  ــتر بوده اس بیش

ــگران در محیط، عدم برآورد ظرفیت برد محیطی  حضور گردش
ــاالب نیز در  ــع محیطی ت ــت از مناب ــای نادرس و بهره برداری ه
کاهش کیفیت آن و اراضی پیرامونی نقش داشته اند. در مجموع 
ــکالت تاالب بزنگان را می توان به شرح  مهم ترین تهدیدات و مش

زیر مورد اشاره قرار داد:
ـ رها کردن زباله  توسط گردشگران، بازدیدکنندگان و حتی 

برخی مردم محلی و افزایش آلودگی های محیطی؛
ــگری مانند اردوگاه،  ــهیالت و تأسیسات گردش ـ فقدان تس
ــدان، سطل زباله، سرویس های بهداشتی و  مکان پیك نیك، آتش

پارکینگ؛
ـ  عدم تبلیغات مناسب جهت معرفی و شناساندن ظرفیت هاي 

طبیعت گردی تاالب؛
ــوص وجود  ــتی ـ درمانی به خص ــات بهداش ــدان امکان ـ فق

درمانگاه و مرکز فوریت های پزشکی؛
ــتاها به شهرستان سرخس با  ــتی روس ـ افزایش مهاجر فرس

توجه به فعال شدن تدریجی منطقة ویژه اقتصادی سرخس؛
ـ کمبود شدید منابع آب و تهدید تنش های خشك سالی؛

ــرای دام در  ــانی مانند چ ــده انس ـ فعالیت های مدیریت نش
ــب از بوته ها به منظور  ــاالب، بهره برداری نامناس ــع اطراف ت مرات
سوخت و تخریب پوشش گیاهی و ورود سموم و آفات کشاورزی 

به پهنه آبی؛
ــه ای و  ــر بادهای ماس ــون تأثی ــی همچ ــرات طبیع ـ مخاط
طغیان های رودخانه ای به دالیلی همچون کم آبی و خشك سالی؛

پيشنهادها
ــرق ایران  ــمال ش ــا دریاچه طبیعي ش ــگان تنه ــاالب بزن ت
ــتان  ــتان گذراني پرندگان در اس ــم زمس ــي از مناطق مه و یک
ــت. با توجه به ظرفیت مهم  ــناخته شده اس ــان رضوي ش خراس
ــش، احداث زیربناهایی  ــگر حیات وح این تاالب در جذب گردش
ــگران در منطقه موردنیاز است. براساس  برای حضور این گردش
ــی های میدانی، پرس وجو از کارشناسان و مردم  مطالعات و بررس
ــت تاالب بزنگان برای توسعه خدمات  محلی می توان اظهار داش
ــناختی خود با برخی کمبودها و تنگناها مواجه است. برای  بوم ش
ــاالب در دراز مدت،  ــری از تنزل ت ــکالت و جلوگی رفع این مش
ــت تا  ــن برنامه مدیریت راهبردی این تاالب گریزناپذیر اس تدوی
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ــوت و فرصت، بر ضعف ها غلبه  ــوان با کمك گرفتن از نقاط ق بت
کرد و مانع از توسعه تهدیدها در آینده شد. 

ــازمان  ــتگاه های ذی ربط مانند س هماهنگی الزم میان دس
ــگری، سازمان حفاظت  ــتی و گردش میراث فرهنگی، صنایع دس
ــزداری و آب  ــا، مراتع و آبخی ــازمان جنگل ه ــت، س محیط زیس
منطقه ای استان برای پیشگیری از مشکالت آینده و فائق آمدن 
ــت. همچنین الزم است  بر معضالت موجود اقدامی ضروری اس
ــرمایه گذاری  ــارکت بخش خصوصی در س اهتمام الزم برای مش
ــا رویکرد مدیریت  ــگری ب ــت بهره برداری از خدمات گردش جه
ــی از  ــود. مقابله با تهدیدات ناش ــدار این پهنه آبی فراهم ش پای
ــددی همچون احداث  ــتلزم اقدامات متع مخاطرات طبیعی مس
بادشکن های طبیعی در اطراف تاالب، احیاي علفزارهای حاشیه 
ــن تثبیت و بهبود  ــت که ضم ــعة گیاهان بومی اس تاالب و توس
ــم اندازهای منطقه  ــازی کیفیت چش اراضی موجب ارتقا و بهس

ــد.  نیز خواهد ش
ــه را افراد جوان  ــه جمعیت غالب در منطق ــا توجه به اینک ب
ــکیل می دهند، می توان آن ها را با آموزش و توسعه طرح های  تش
ــارکت  ــگری به مش ــازی به ویژه در پروژه های گردش توانمند س
ــی در زمینه  ــن مردم محل ــش آگاهی بی ــرای افزای ــد. ب فراخوان
ــرای حفاظت از محیط  ــاالب و ایجاد انگیزه ب ــع حاصل از ت مناف
ــورها،  ــت تاالب از روش هایی همچون تبلیغات، تهیه بروش زیس
ــار کتابچه های آموزشی و برگزاری کالس های اطالع رسانی  انتش
بهره گیری شود. چنین اقدامی سبب خواهد شد هم مردم محلی 
ــهیم و هم مشکل بیکاری جوانان مرتفع شود.  در منافع تاالب س
ــش به خصوص پرنده  نگرها و  ــگران حیات وح جهت بازدید گردش
به منظور کاهش تردد بازدیدکنندگان در اطراف تاالب، الزم است 
ــه تاالب مکان یابی و  ــرف ب مکان های دیده بانی در ارتفاعات مش
ــکوپ در آن  ــمی و تلس ــداث و تجهیزاتی مانند دوربین چش اح
نصب شود. حفاظت صحیح، پایدار و یکپارچه از تاالب تنها زمانی 
ــر می شود که در مدیریت پایدار تاالب بزنگان، سازوکارهای  میس
ــازمان های مردم نهاد و جامعه محلی تدارک  ــارکت س جلب مش
ــود. چنین اقداماتی نه تنها بر ارزش این سرمایة طبیعی  دیده ش
ــتیابی به  ــتر الزم را برای دس ــد افزود بلکه بس ــه خواه در منطق
ــردی، به ویژه  ــترش فعالیت های طبیعت گ ــعه پایدار با گس توس
ــگران پرنده نگر، فراهم  ــگران حیات وحش و گردش حضور گردش

خواهد نمود.

پينوشتها

1. Lacustrine wetland
2. Emberger
3. Holomictic
4. Dimictic
5. Lacustrine
6. Fresh

7. Electrical Conductivity
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ازدیدگاه جغرافياي سياسي
عليرضا سليماني

کارشناسي ارشد جغرافیاي سیاسي، سرگروه آمادگي دفاعي استان قم
اعظم السادات سيدموسوي

کارشناسي علوم سیاسي، دبیر جغرافیا و آمادگي دفاعي ناحیه یك قم

ي
س
يا
س
ي 

يا
اف
غر
ج

چکيده
ــت و یکم آهنگ جهاني شدن تسریع شده و فرصت ها  و امکانات زیادي براي کشورها، دولت ها  در قرن بیس
ــبت به حفظ ارزش هاي حیاتي،  ــت، اما در عین حال نگراني هاي فزاینده اي نیز نس ــاخته اس و ملت ها فراهم س
ــورها را بر آن داشته که به تقویت  ــت. این موضوع کش ــتگي و امنیت ملي براي به وجود آورده اس هویت، همبس
عناصر و عوامل مؤثر در زمینه حفظ هویت، همبستگي و امنیت ملي خود بپردازند. در این بین، از جمله عناصر 
جغرافیاي سیاسي که در این زمینه جایگاه برجسته اي دارد و توانایي ایجاد وحدت سیاسي را در یك سرزمین 
ــمگیري در هویت سازي،  همبستگي و امنیت ملي  ــاني و همچنین نقش چش فاقد هرگونه وحدت طبیعي و انس
ــت.  ــي آمده اس ــورن و نمادگرایي جان گاتمن« در جغرافیاي سیاس دارد،  در دیدگاه  هاي »کارکردگرایي هارتش
ــکال مختلفي، مانند احیا و بازآفریني مجدد بعضي از نقش هاي  ــعي مي کنند به اش ــورها س ــاس،  کش بر این اس
ــره ببرند . نگراني ها و  ــتگي و امنیت ملي خود به ــي از این ویژگي ها در تقویت هویت، همبس ــاي سیاس جغرافی

چالش هاي خود را که ناشي از جهاني شدن است کاهش دهند. 

كليدواژه ها: جغرافیاي سیاسي، دولت، ژئوپولیتیك،  امنیت ملي، جهاني شدن،  هویت،  همبستگي

مقدمه
امنیت،  اصطالحي است مشعر بر فقدان تهدید بر ارزش هاي 
ــي، 1383ص 31( مفهوم امنیت در گفتمان هاي  نادر )علي بابای
گوناگون مصادیق متفاوتي دارد و با بروز متغیرهاي نو،  نیاز به باز 
ــي ملي،   تعریف دارد؛ از جمله،  تحول در محیط جغرافیاي سیاس

موجب دگرگوني در مفاهیم امنیتي مرتبط با آن نیز مي شود.
ــکل گیري  ــتقیمي با ش پیدایش مطالعات امنیتي ارتباط مس

امنیت ملی

دولت- ملت پس از صلح وستفالي )1648( دارد. در این مقاله دو 
ــي و تأثیر  رویکرد اصلي همگرایي و واگرایي در جغرافیاي سیاس

آن بر امنیت ملي بررسي مي شود.

طرح مسئله
جغرافیاي سیاسي، علمي است که به مطالعه روابط جغرافیا 
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ــي از تأثیر این دو بر یکدیگر  ــت و تبیین پدیده هاي ناش با سیاس
مي پردازد. پیدایش جغرافیاي سیاسي به عنوان رشته   اي  مستقل 
ــار کتاب جغرافیاي  به قرن نوزدهم، یعني زماني که راتزل با انتش
ــي، توجه به رابطة دو جانبه فضا و سیاست را مطرح کرد،   سیاس
ــتر نظریه ها معطوف به  ــي بیش باز مي گردد در جغرافیاي سیاس
ــي دولت ها با توجه به  ــي عوامل مؤثر در پیدایش و فروپاش بررس
ــت. در جغرافیاي  گوناگوني فضایي و محیط هاي امنیتي آنان اس
ــازمان یافته  اي است  ــي، دولت عبارت از فضاي سیاسي س سیاس
ــه عنصر  ــکل از س که حکومتي آن را اداره مي کند. این فضا متش

سرزمین،  جمعیت و حکومت است. 
ــي به دولت، نخست جبرگرایي  بر رهیافت جغرافیاي سیاس
ــود،  )1960- 1880(؛ اما در دو دهة آخر  ــتي حاکم ب داروینیس
انتقادات جدي به آن وارد شد،  زیرا دیدگاه فوق،  جایگاه محکمي 
ــر محیط را غالب  ــان در محیط قایل نبود و جب ــراي نقش انس ب
مي دانست. براي مثال،  علت گرایش ژاپني ها به دریا را کوهستاني 

بودن و غیرقابل کشاورزي بودن زمین هاي ژاپن مي دانست.
ــوي )نظیر دوالباالش  از دهه 60 به بعد،  جغرافیدانان فرانس
ــي را در جغرافیاي  ــز( مفاهیم امکان گرایي و احتمال گرای و برون
ــاني مطرح کردند. از آن پس بود که در مطالعات جغرافیایي  انس

انسان جایگاه محوري پیدا کرد.
هدف ما در این مقاله، بررسي امنیت ملي از دیدگاه جغرافیاي 
سیاسي است. به همین منظور دو دیدگاه کارکردگرایي هارتشورن 
ــي جان گاتمن را که ناظر بر یکپارچگي و چندپارگي  و نمادگرای

مجموعه دولت از منظر امنیت ملي است مطرح مي کنیم.

دو رويکرد به امنيت ملي از منظر جغرافياي 
سياسي

الف. رويکرد كاركردگرايي )هارتشورن(
ــي هر دولت، یکپارچه کردن بخش  هاي مختلف  هدف اساس
ــرزمین و افراد آن تحت نظام سازمان دهي شدة واحد از طریق  س
ــد. معموالً  دولت  ها با بسیاري  ایجاد و حفظ قانون و نظم مي باش
ــاختار طبقات و مذهب در  ــایل اجتماعي و فضایي مثل س از مس
مناطق مختلف،  در جهت تحکیم وحدت ملي،  با تساهل برخورد 
مي کنند. در جهاني که دولت   ها در معرض تهاجم به یکدیگر قرار 
ــالش مي کنند در درجه اول وفاداري ملي را  دارند،  حکومت   ها ت

نهادینه نمایند. به ویژه که تقریباً همه دولت ها از جهت جمعیتي 
ــتند. عملکرد دولت  ها در  ــرزمیني در معرض دگرگوني هس و س
مواجهه با این مسئله متأثر از پراکندگي  هاي داخلي و ایدئولوژي 
ــي حاکم است. جغرافیدانان هر کشور با نگاه امنیت محور،  سیاس
در سه محور )پراکندگي انساني- وابستگي به دولت هاي خارجي- 
ــه مطالعه  ــي متفاوت( ب ــي و اقتصادي و جمعیت ــق سیاس عالی

مي پردازند و در تالش جهت ایجاد یکپارچگي ملي مي باشند.
ــي توجه به ظرفیت هایي که دولت را، به  در جغرافیاي سیاس
ــگاه مي دارد، مورد  ــجم و یکپارچه ن رغم همة تنوعات آن، منس
ــجم ترین دولت ها، آن هایي هستند که داراي  ــت. منس تأکید اس
ــند. این عامل مي تواند  ــه  سیاسي« باش علت وجودي یا »اندیش

نیرویي متحدکننده بوده و سبب یکپارچگي ملي شود.
ــي را مطالعه  ــي جغرافیدانان سیاس ــورن، وظیفه اصل هارتش
ــاختاري و کارکردي دولت مي داند. به نظر وي، دولت با غلبه  س
ــي دولت  ــر نیرو هاي مرکزگریز )نیروهایي که تمایل به فروپاش ب
ــاي مرکز گرا، مي  تواند خود  ــیدن به نیروه دارند( و وحدت بخش
ــة  ــاي مرکزگریز معموالً داراي شناس ــد. نیروه ــه کن را یکپارچ
ــت.  ــتند و وزن آن ها متفاوت اس ــرزمیني هس ــي و س جغرافیای
ــه فراگیرترین آن ها،  ــکال متفاوتي مي یابد ک ــن رو، تنوع اش از ای
ــرزمیني،  تفاوت هاي زباني، قومیتي و مذهبي است.  تضاد هاي س
ــي دولت نیست. از سوي  ــاز فروپاش البته تنوع، همواره زمینه س
دیگر، هارتشورن،  مهم ترین نیروي مرکزگرا را »اندیشه - دولت« 

مي داند که با ناسیونالیسم در ارتباط است.

1. نيروهاي گريز از مركز
عوارض طبیعي و دشواري هاي ارتباطي که موجب »فاصله« 
ــه قدرتمندي آن ها  ــتند ک ــوند عوامل گریز از مرکزي هس مي ش
ــکل و دیگر توانایي هاي دولت باز مي گردد. دولت  ــعت،  ش به وس
ــت که با نبود  ــظ موجودیت خود نیازمند عناصري اس براي حف
ــاختار هاي آن در معرض  ــر س ــدام از این عناص ــا ضعف هر ک ی
ــد از: جمعیت،   ــاختارها عبارتن ــرار مي گیرد. این س ــي ق فروپاش
سرزمین، حکومت،  سازمان اقتصادي، شبکة ارتباطات، حاکمیت 
ــود  ــدر، 1380، ص 48(. وج ــي )میرحی ــایي بین الملل و شناس
مناطق غیرمسکوني یا مسکوني با جمعیت پراکنده،  در ارتباطات 
ــاس جدایي  ــد و موجب احس ــردي منفي دارن ــرزمیني کارک س

جغرافيدانان هر كش�ور با نگاه امنيت محور، در س�ه محور 
)پراكندگي انس�اني- وابس�تگي ب�ه دولت ه�اي خارجي- 
عاليق سياس�ي و اقتصادي و جمعيت�ي متفاوت( به مطالعه 
مي پردازند و در تالش جهت ايجاد يکپارچگي ملي مي باشند
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ــت لوت در ایجاد این حس میان  ــوند. در ایران، وجود دش مي ش
بلوچ ها مؤثر بوده است. مشکل اصلي زماني است که مناطق دور 
ــته  ــوي مرز داش از مرکز، ارتباط نزدیك تري با دولت هاي آن س
باشند. این مشکل در حد فاصل مرز کانادا و آمریکا مشهود است.

2. نيروي مركزگرا
ــه- دولت« نیروي  ــي تکامل مفهوم دولت، »اندیش در بررس
ــت. دولتي که  ــودي دولت ها اس ــراي اصلي و دلیل وج ــز گ مرک
ــت نداده باشد،  به یکباره در معرض  دلیل وجودي خود را از دس
ــي قرار نمي گیرد. اما دولتي که دلیل وجودي خود را در  فروپاش
درگیري با نیروهاي خارجي یا ناآرامي هاي داخلي از دست داده 
ــد و گونه جدیدي را جایگزین آن نکرده باشد، فروپاشي اش  باش
ــا منوط به وفاداري  ــت. به عبارت دیگر، بقاي دولت ه حتمي اس

مردم مناطق مختلف است.
ــي دولت، معموالً  همه  ــواهد نشان مي دهد که ایدة سیاس ش
ــور را به یکسان در بر نمي گیرد و دولت ها همیشه در  مناطق کش
ــکل گیري مفهوم ملت،   ــازي ملي موفق نبود ه اند. در ش همانندس
ــتگي هاي جغرافیایي،  ــان، مذهب، وابس ــري چون نژاد، زب عناص
ــوري  اقتصادي و تاریخي دخالت دارند. با این تعریف، کمتر کش

است که مرز ملت و دولت آن کاماًل بر هم منطبق باشد.

ب. رويکرد نماد نگاري ملي )جان گاتمن(
ــه نمادها و  ــه به کلی ــگاري ملي« توج ــاد ن ــور از »نم منظ
ــت که به آن ها  ــور اس ــترک میان مردم یك کش آرمان هاي مش
ــدل، 1373،  ص 239( این نمادها و  ــد. )درایس وحدت مي بخش
آرمان هاي مشترک گاهي پدیده هاي فرهنگي مورد اعتماد مردم 
ــدزاده، پیروز،  ــت مؤثر بوده اند. )مجته ــت که در پیدایش مل اس
ــتان در  ــراي مثال یگانه علت وجودي پاکس 1381، ص 303( ب
ــت. و تا زماني که تهدید  ــلمان بودن« اس ــال اخیر، »مس 50 س
ــن علت وجودي  ــاس کند،  ای ــلمان را احس ــتان غیرمس هندوس
ــتان در همکاري  ــال هاي اخیر، پاکس تك پایه خواهد ماند. در س
ــیا، در پي  ــرق آس ــا ایران، در زمینة  انتقال انرژي به جنوب ش ب
ــت. بیشتر  یافتن عاملي دیگر براي علت وجودي خود برآمده اس
ــورها تالش مي کنند تا علت وجودي خود را عوامل چندگانه  کش

قرار دهند. 
ــم ملي را»نظام گردشي«  گاتمن عوامل تضعیف ناسیونالیس
ــاي قومي و  ــز، مانند تفاوت ه ــز از مرک ــاي گری ــد. نیروه مي دان
مذهبي، موجب پراکندگي ملت ها و در نتیجه فروپاشي دولت ها 
ــود. براي مثال، علت فروپاشي برخي کشورها مثل شوروي  مي ش
ــال هاي اخیر را باید متأثر از  ــلواکي در س ــالوي و چکس و یوگس
تکیه آن ها بر عامل سوسیالیسم به عنوان ایدة فراگیر )تنها علت 

وجودي( دانست.
ــه مرکز را  ــن، نیروهاي گراینده ب ــورن همانند گاتم هارتش
ــال، وي این نیروها  ــورها مي داند. در عین ح ــت وجودي کش عل
ــرزمیني مي داند،  در حالي که  ــخصات مادي موجودیت س را مش
ــورها را نمادنگاري و معنویت مي داند.  گاتمن،  علت وجودي کش
ــه عوامل مادي به همان  ــع اکثر جغرافي دانان معتقدند ک در واق
ــه درجات این  ــت دارند،  هر چند ک ــدازة عوامل معنوي اهمی ان

اهمیت متفاوت است.

هويت ملي، دولت ملي
ــدار بودن و به  ــودن، ثابت و پای ــاي متمایز ب ــت به معن هوی
ــتن است. مرزپذیري و قابل تهدید بودن مکان و  جمع تعلق داش
ــود که انسان ها با احساس متمایز بودن، ثبات  فضا، موجب مي ش
ــتن و تعلق به گروه،  امنیت و آرامش الزم براي زندگي را به  داش
ــایر  ــت آورند. هر دولت هویتي )فضایي(  دارد که آن را از س دس

منظور از »نم�اد نگاري ملي« توجه 
به كليه نمادها و آرمان هاي مشترك 
ميان مردم يك كش�ور است كه به 

آن ها وحدت مي بخشد

ــي )دولت( جدا مي کند. البته، دنباله سرزمیني  واحدهاي سیاس
ــت در دولت هاي پیراموني نیز  ــه ها ممکن اس برخي از این شناس
باشد. براي مثال، هر که شیعه مذهب، فارس زبان و یا داراي یکي 

از گویش هاي ایراني باشد لزوماً  ایراني نیست.
در برابر قدرت جهاني سازي »ژئوپلیتیك سرمایه«، که از قرن 
ــانزدهم میالدي شروع شد، دولت ها تالش کرده  اند تا از هویت  ش
ملي شان که علت وجودي آن  ها به شمار مي رود،  پاسداري کنند. 
ــعة  سیاسي، همواره بین دلبستگي به تعلقات ناحیه اي و  در توس
ــات جهاني تر از سوي  ــو و نیاز به پذیرش احساس ملي از یك س
ــهیم نشدن  ــمکش وجود دارد،  که در صورت س دیگر، نوعي کش
ــام حکومتي و یا عدم  ــیه  اي )اقلیت  ها( در نظ جمعیت هاي حاش

پیوند با نظام سیاسي، این کشمکش ها ادامه خواهد یافت.
ــوالت اقتصادي-  ــي و تح ــالب صنعت ــس از انق ــا، پ در اروپ
ــرون 19- 18 روي داد،  انقالب  هاي لیبرالي  ــه در ق اجتماعي ک
ــي« تالش خود را در جهت محدود  با ایجاد »نهضت  قانون اساس

کردن حاکمیت دولت ها به کار گرفتند.

جهاني شدن
ــاهد مسایلي شد که دولت ها  ــتم، جهان ش با پایان قرن بیس
ــتند و ناچارند براي رفع آن ها  ــه تنهایي قادر به حل آن  ها نیس ب
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ــرزمیني خود را واگذار کنند و به  ــي از حاکمیت مطلق س بخش
ــوند. نمونه این  ــریك مساعي جهاني کشیده ش ــوي نوعي تش س
ــکالت زیست محیطي، باندهاي مافیایي، قاچاق مواد  مسایل، مش

مخدر، زنان و کودکان است.
آن چه به کاهش اقتدار دولت ها دامن مي زند را در سه عنصر 

مي توان خالصه کرد:
ــایش نظام هاي کنترل سیاسي، اجتماعي، حقوقي و  1. فرس

فرهنگي
2. پیروزي خردگرایي و ضعف نهادهاي جمعي

ــي حول محور  ــکاف هاي اجتماع ــدن ش 3. فعال و عمیق ش
فرهنگ، قوم و زبان. )توحیدفام، 1380، ص 58(

ــازه اي دامن گیر  ــران هویتي ت ــن تحوالت، بح ــه ای در نتیج
بسیاري از جوامع شد که مي توان آن را مرحله اي از رشد سیاسي 
ــت. فرایند جهاني شدن از یك سو، ثبات یکپارچگي کنوني  دانس
ــوي دیگر، در برگیرنده ارتباط فزاینده جهاني  را برهم زده و از س
انسان ها در زمینه فراگیرتر شدن فرهنگ  ها و هویت ها شده است 
ــي فرهنگ ها و هویت هاي  ــك،  1380، ص 85( چندگانگ )تاجی

ــت- ملت و وحدت  ــرزمیني دول ــدن بعد س به چالش  گرفته ش
ــد. همچنین، انقالب  فرهنگي و گرایش به تنوع فرهنگي مي باش
ــیم کار جهاني، فراملي شدن تولید و حساسیت  الکترونیك،  تقس
ــت محیطي، مرزها را نفوذپذیر، هویت ها را شناور و  مسایل زیس
ــاخته است که در نتیجة   قلمرو صالحیت هاي دولت ها را مبهم س
ــهروندان به دولت ها کاسته مي شود. )تقي زاده  آن از وفاداري ش
ــو عامل  ــروزه فناوري اطالعات، از یك س ــین، ص 220( ام پیش
ــوي  ــد اقتصادي در بازارهاي جهاني و از س تولید و رقابت و رش
ــیه راني  ــي، به حاش ــر، مهم  ترین ابزار تهدید مرزهاي سیاس دیگ
ــت. )روزنا، 138، ص  ــایش حاکمیت ملي اس دولت- ملت و فرس
ــي همچون  82( از نظر مهم ترین نظریه پردازان جغرافیاي سیاس
ــي علیه موقعیت  س�يمون دالب�ي و اتوتايل، این عوامل چالش
ــمار مي روند و از آن  ها به عنوان »ضد ژئوپلیتیك«   دولت ها به ش

یاد مي شود.

تحول در مفهوم فضا
ــادي دارد که  ــي، فضا موجودیتي م ــات جغرافیای در مطالع
ــتند و با زندگي،   ــاني درون مایه هاي آن هس عوامل طبیعي و انس
ــات و روابط اجتماعي مردم پیوند خورده است. و  تاریخ،  احساس
ــرایط مکاني، هویت و زندگي  در این فضا روابط متقابلي میان ش
ــکویي، 1375،  ص 205( آن چه کم تر  مادي شکل مي گیرد. )ش
مورد توجه جغرافي دانان سیاسي بوده،  مباحث مربوط به »فضاي 
مجازي« است که در حال حاضر توانسته حتي کشورهایي را که 
ــات فیزیکي دور بوده اند  ــل موقعیت جغرافیایي از تهاجم به دلی
ــورها اهمیت چنداني ندارد  در نوردد. در فضاي مجازي، مرز کش
ــي، اخالقي و  ــه از مرزبندي  هاي سیاس ــات، بدون واهم و اطالع

اجتماعي،  به راحتي مبادله مي شود. 

كنشگران ژئوپليتيك در عصر جهاني شدن
در فضاي سنتي ژئوپلیتیك، کنشگران عمدتاً عبارت بودند از 
ــازمان هاي غیرحکومتي، سازمان  هاي بین الدولي  دولت- ملت، س
و افراد. اما امروزه با توجه به گسترش ارتباطات جهاني، بازیگران 
نویني در شکل دادن به سیاست ها فعالیت مي کنند. مثاًل سازمان 
ــور جهان عضو دارد و تارهاي برهم  القاعده که در 60- 50 کش
ــاني را فراهم آورده  ــي، مالي و انس ــده اي از ارتباطات سیاس تنی

است. بازیگري نوین به شمار مي آید.
ــر یافته و  ــش دولت- ملت تغیی ــل امروزه نق ــه همین دلی ب
ــت. به تبع آن،  در سیاست گذاري هاي  نیازمند تعریف دوباره اس
ملي نیز بدون توجه به چارچوب هاي منطقه اي و جهاني نمي توان 
ــم گلپایگاني، 1381ص 44(  ــتي داشت. )هاش برنامه ریزي درس

در برابر قدرت جهاني سازي 
»ژئوپليتيك سرمايه«، كه از قرن 
شانزدهم ميالدي شروع شد، دولت ها 
تالش كرده  اند تا از هويت ملي شان كه 
علت وجودي آن  ها به شمار مي رود،  
پاسداري كنند

ــدن است. به  ملي،  از چالش هاي جدي در برابر فرایند جهاني ش
گونه اي که حتي کشورهایي که در جهاني شدن سهیم هستند- 
ــیطره فرهنگي  مثل انگلیس- حفظ هویت خویش را در برابر س
ــا مطالبه مي کنند. )تقي زاده، 1381، ص 56( در این  امریکایي ه
دوره،  رشد و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا(، فضاي 
مجازي و سایبرنتیك، که دایرة اثرگذاري جهاني دارند، در تحول 
ــوي ژئوپلیتیك و فضاي  ــي به س و جهت گیري جغرافیاي سیاس

مجازي سیاسي مؤثر واقع شده است.
ــا و درک  ــه انگاره ه ــي هم ــك« به بررس ــروزه »ژئوپلتی ام
ــکل گیري سیاست  هاي جهاني مؤثر بوده  اند،   جغرافیایي که در ش
ــا کاهش اهمیت  ــود )Agnew ,2998 ,p238( ب اطالق مي ش
عناصر محیطي،  همانند دسترسي به دریا، وجود مرزهاي طبیعي، 
و کنترل تسهیالت ارتباطي، و اهمیت یافتن فناوري اطالعات به 
دلیل فراهم آوردن ارزش ها و قدرت غیرمادي،  مفهوم ژئوپلیتیك 

نیز دستخوش تغییر یا به نوعي تکامل شده است.
ــدن انواع هویت ها و  ــبي ش ــدن،  نس از پیامدهاي جهاني ش
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ــمت  ــاختار کنوني جهان، در حال گذار به س ــا این توصیف،  س ب
ــدن است. نظم جهاني نظمي است که تحت حاکمیت  جهاني ش
ــرمایه شکل مي گیرد. در نظم جدید، دولت ملي  واحد جهاني س
ــد( به تنهایي و بدون  )هر چند دولتي قدرتمند مثل آمریکا باش
ــتم  ــر دولت ها قادر به ادارة سیس ــي با دیگ ــکاري و هماهنگ هم

جهاني نیست.

تداوم حيات و اهميت جغرافيايي دولت
ــگران  ــدن اقتصاد و پیدایش کنش با وجود فرایند جهاني ش
ــت همچنان در  ــه بعد جغرافیایي دول ــد ک نوین، به نظر مي رس
ــپتامبر و خسارات  ــت. رویداد یازدهم س تعامالت جهاني مهم اس
سنگیني که بر پیکرة  اقتصادي، سیاسي و اجتماعي دولت ایاالت 
ــرزمیني است، با  متحده وارد کرد بیانگر تداوم اهمیت فضاي س
این توضیح که جهاني شدن تنها به انحصار نقش عامل سرزمیني 
ــت،   در تعریف و تبیین فضاي اجتماعي و اقتصادي پایان داده اس

وگرنه تأثیرات سرزمیني همچنان باقي است.
ــته، تمام منافع  و باالخره اضافه مي کنیم که دیگر مانند گذش
و خواسته  هاي گروه هاي مردمي در چارچوب احزاب و دولت ملي 
ــازمان هاي فراملي نیز افزایش  ــود، زیرا توجه به س برآورده نمي ش
ــپتامبر، تقویت انسجام  ــت. در عین حال، حادثه یازده س یافته اس
ــبت به مفهوم سرزمیني دولت را حداقل  هویت و وفاداري ملي نس
ــن ترتیب، فرضیه  ــت. بدی ــته اس در مواقع بحراني به دنبال داش
کاهش اعتبار مفهوم جغرافیایي دولت در مقابل فرایند جهاني شدن 

مي تواند مطرح شود. )13( )ج، بایراستکر، 1381، ص 74(

نتيجه گيري 
ــر پیدایش دولت دارد؛  ــینه اي به عم مفهوم امنیت ملي پیش
ــان  ها در طول زمان متحول شده است،  مفاهیم  اما چون نیاز انس
امنیتي ابعاد دیگري یافته اند. حکومت ها همواره در تالش بوده  اند 
ــاي نواحي مختلف  ــان فرهنگ ه ــتراک می ــا با یافتن وجوه اش ت
سرزمین خود دولت و هویت ملي استواري بسازند. جهاني شدن 
و تقویت نیروهاي مرکزگریز، جهان گرا و بازیگران متعدد، موجب 
ــه چالش راندن  ــي و ب ــدن مرزهاي سیاس ــیده ش به چالش کش
دولت- ملت شده است. از این رو عوامل اثرگذار در مقوله امنیت،  

جهاني شده  اند.

ــتم،  اثرگذاري و اثرپذیري نمادنگاري هاي  در طول قرن بیس
ــعه یافتگي و  ــطح توس ــب با س ــي متناس ــي واحدهاي سیاس مل
عقب ماندگي آنان شتاب بیشتري یافته است. فرایند جهاني شدن 

ناموزون است. به عبارت دیگر با نوعي »واهمگرایي« مواجهیم.
زیرا از یك سو در اروپا، دولت ها در یکدیگر ادغام مي شوند و 
ــوي دیگر در نواحي کمتر توسعه یافته،  خرده دولت  ها شکل  از س

مي گیرند. 
امروزه با توجه به گسترش مفهوم امنیت، دیگر دولت ها تنها 
ــتند و ناچارند بخشي از اقتدار خود را به  ــئول تأمین آن نیس مس
ــد. از نظر جغرافیاي  ــاي بین المللي و جهاني واگذار نماین نهاده
ــند و امنیت سرزمیني خود  ــي، آن دولت هایي فرو مي پاش سیاس
ــب با تحوالت شتاب دار  ــت مي دهند که نتوانند متناس را از دس
ــي را باز تعریف  ــناوري هویت ها، نمادنگاري هاي مل جهاني و ش

کنند.
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بر ناپایداري سکونت گاه هاي روستایي دامغان

نصرت الّه نظم آرا
کارشناس ارشد برنامه ریزي روستایي، دبیر جغرافیا منطقه امیرآباد استان سمنان

چکيده
از جمله مباحث مربوط به سکونت گاه  هاي روستایي بحث ناپایداري و عوامل مؤثر در آن است. این موضوع 
ــت و در جوامع مختلف از جمله در کشورهاي در حال توسعه  ــتایي اس ــعة روس یکي از مباحث بنیادي در توس
ــت. بنیان اقتصادي اگرچه از رکن هاي مهم در توسعة  ــمت خود جلب کرده اس ــمندان را به س مطالعات اندیش
ــکونت گاه هاي روستایي است، اما در پاره اي از موارد این رشد  ــتا و به تبع آن مؤثر در پایداري س اقتصادي روس
اقتصادي نه تنها سکونت و کارکرد متداول روستا را تضمین نمي کند بلکه شاهد عکس العمل مخالف آن هستیم. 
ــته در منطقة قهاب صرصر، از توابع شهرستان دامغان، در دهه هاي اخیر و افزایش  ــت پس براي مثال، رونق کش
وسعت زمین هاي زیر کشت این محصول و افزایش درآمد ناشي از آن نه تنها به رونق سکونت گاه ها کمك نکرده 

که برعکس، شاهد تخلیه و کاهش جمعیت ساکن در این روستاها مي باشیم.
ــورت کیفي، با رویکرد ترکیبي، با مطالعة کتابخانه اي و روش میداني  ــن خصوص، این تحقیق به ص در همی
ــته در بین 150 نفر از باغداران و خبرگان محلي نسبت به بررسي عوامل مؤثر  ــتاها و باغات کشت پس در روس
ــکونت گاه ها براساس فعالیت باغداري کشت پسته صورت گرفته است. یافته هاي تحقیق داللت  در ناپایداري س
ــرمایه داران به سوي کشت این محصول و نهایتاً خروج سرمایه از روستاها دارد. بنابراین  بر ورود غیربومیان و س
ــبت به نگهداري سرمایه اقدام نشود نتیجة آن تخلیة  ــته بندي و غیره نس چنانچه با احداث صنایع تبدیلي و بس

بیشتر روستاها و عدم رونق آن ها با وجود فعالیت اقتصادي خواهد بود.

كليدواژه ها: ناپایداري، سکونت گاه، پسته، دامغان، امیرآباد

نقش كشت غالب پسته

مقدمه
ــان، به گواه تاریخ، سابقه اي بسیار  ــیني انس سابقة روستانش
طوالني است؛ سابقه اي که در طي آن انسان، با ارتباط معقول با 
محیط، توانسته است موجودیت و ماهیت خود را حفظ کند و به 
زندگي خود ادامه دهد. اما عواملي طبیعي و انساني موجب شده 
ــگرفي در این محیط هاي  ــت که در عصر حاضر، تغییرات ش اس

مسکوني اتفاق بیافتد که پیامد آن کم رونق شدن، خالي از سکنه 
شدن و حتي مرگ تدریجي بخش عمده اي از این سکونت گاه ها 
ــد. اینکه چگونه  ــه در ایران مي باش ــان و از جمل ــر جه در سراس
ــده را مجدداً مسکوني کرد دور از  ــتاهاي تخلیه ش مي توان روس
ــتاهاي  ــت اما اینکه با چه راهکارهایي مي توان، در روس ذهن اس
موجود، به توسعة پایدار رسید و انگیزة ماندن روستاییان و ایجاد 
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ــود را مجدداً به جریان انداخت  ــاط معقول آن ها با محیط خ ارتب
ــن صاحب نظران را در عرصة علوم  ــت که امروز ذه دغدغه اي اس

مختلف از جمله جغرافیا به خود معطوف کرده است. 
ــتاها و ناپایداري  ــة روس ــرت، از جمله تخلی ــوع مهاج موض
ــن عوامل،  ــتگي دارد. ای ــه عوامل مختلفي بس ــکونت گاه ها، ب س
ــاي مختلف در حال  ــاوت، در مکان ه ــاختارهاي متف به دلیل س
ــت و لذا مي طلبد که از جهات گوناگون مورد بررسي و  تغییر اس
نتیجه گیري واقع شود. ناپایداري سکونت گاه ها در دهستان قهاب 
ــتان دامغان در استان سمنان، با  صرصر، از بخش امیرآباد شهرس
ــت که نیاز به  ــبي آن، از موضوعاتي اس وجود رونق اقتصادي نس
ــتان و  ــه دارد. علیرغم فاصلة کِم این مکان با مرکز شهرس مطالع
ــور و امکان دسترسي نسبتاً خوب به  به نوعي نزدیکي با مرکز کش
ــتاهاي این  ــات مختلف؛ روند کاهش جمعیت و تخلیه روس خدم
دهستان کاماًل روشن است. این در حالي است که انتظار مي رود 
ــر درآمدزا بودن آن،  ــاي اقتصادي این ناحیه و به ظاه فعالیت ه
ــکونت گاه هاي این  ــته منجر به رونق و آباداني س یعني تولید پس
محیط شده باشد. این تحقیق سعي دارد به موضوع کشت پسته 
ــکونت گاه ها  به عنوان فعالیت غالب در این منطقه و تأثیر آن بر س
و مسائل مرتبط بپردازد و دالیل ناپایداري سکونت گاه را با توجه 
ــي قرار دهد؛ به عبارت دیگر،  ــعة کشت پسته مورد بررس به توس
ــا عوامل تأثیرگذار در  ــد به عامل اقتصادي در ارتباط ب مي خواه
ــن منظر علت  ــدوي، 83( و از ای ــتایي بپردازد )مه ــي روس نواح
ــتایي را مورد تجزیه وتحلیل قرار  ناپایداري سکونت گاه هاي روس
ــخ  ــال 1972 در پاس دهد. مفهوم پایداري محیط اولین بار در س
ــیلة  انسان استفاده شد و عمومیت یافت،  به تخریب محیط به وس
ــال بعد )1974( به صورت نوین و تازه اي، از سوي مرکز  اما دو س
ــاورة جهاني کلیساها به کار رفت. استفاده از این واژه از سوي  مش
ــي در حقیقت واکنش  ــورهاي غرب ــت در کش فعاالن محیط زیس
ــتردة جهاني در زمینه محیط زیست بود.  آن ها به اعتراضات گس
ــعه پایدار« مطرح شد که از  در تکمیل این اصطالح مفهوم »توس
ــوي اتحادیة بین المللي حفظ طبیعت و منابع طبیعي در سال  س
1980 وضع گردید. هرچند باید گفت که توسعة پایدار مفهومي 
ــت این معنا از  ــاید بتوان گف ــمار نمي رود و ش کاماًل جدید به ش

گذشته با ابعاد مفهومي متفاوت، مطرح بوده است.
در بحث ناپایداري سکونت گاه هاي روستایي و عوامل مؤثر بر 
ــکونت گاه روستایي داراي عرصه هاي  آن مي توان گفت که هر س
ــي  گوناگوني مانند عرصة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاس
ــت که هر یك نمایانگر یکي از جنبه هاي زندگي بشري است.  اس
بر این اساس هر فضاي روستایي، با توجه به ویژگي هاي محیطي 
ــادي خود، داراي  ــات اجتماعي ـ  اقتص ــي و خصوصی و اکولوژیک
ــت که گویاي توانمندي هاي بنیادي و  ــخص اس ــاختاري مش س

ــه در مکاني معین بر  ــت ک ــتعدادهاي بالقوه و بالفعل آن اس اس
بنیادهاي محیط طبیعي و تحت تأثیر نیروها و روندهاي دروني و 
بیروني شکل گرفته است. هرگاه در روند تحول و تکامل سازمان 
فضایي سکونت گاه عوامل مؤثر در آن تحت تأثیر نیروها و روندهاي 
ــرایط  ــي از لحاظ زماني در تقابل با یکدیگر و ش ــي و بیرون درون
ــازمان نابساماني هایي  مکاني قرار گیرد در نظام و عملکرد این س
ــکونت گاه هاي روستایي  به وجود مي آید که منجر به ناپایداري س

مي شود.
ــکونت گاه هاي انساني را با  ــي که ناپایداري س نخستین کس
ــتین )1885( در زمینة  ــي بیان کرد راونش ــرد کارکردگرای رویک
ــدل مرکز ـ  ــتان بود. هم چنین در م ــور انگلس مهاجرت در کش
پیرامون فریدمن به مادرشهرهاي صنعتي اشاره شده که مي گوید 
ناحیة پیراموني، با جمعیت انبوه روستایي زمینه شکل گیري آن، 
یعني مادرشهر، را فراهم مي کند و نتیجة آن پدیدة قطبي شدن 
ــت )فریدمن،  ــش تضادهاي ناحیه اي همراه اس ــت که با افزای اس

)13 :1985
ــا موضوع  ــایان، ب ــط حمید ش ــده توس ــق انجام ش در تحقی
ــتایي« مطالعة موردِي شهرستان  ــعه روس »ارزیابي پایداري توس
ــتایي این شهرستان در  ــکونت گاه روس کمیجان با مطالعة 49 س
ــعه و عوامل  ــطح پایداري توس ــب روش توصیفي تحلیلي، س قال
ــت. نتیجة به دست آمده  ــي قرار گرفته اس مؤثر بر آن مورد بررس
ــطح  ــاي تأثیر 75 درصد بعد اجتماعي بر س ــق گوی در آن تحقی
ــت. در تحقیقي با عنوان  ــکونت گاه هاي روستایي اس پایداري س
»پایدارسازي جهت سکونت گاه هاي روستایي شهرستان مشهد« 
ــازي فعالیت هاي اقتصادي( توسط  )با تأکید بر رویکرد متنوع س
جعفر جوان و همکاران با روش پس رویدادي )علّي ـ مقایسه اي( 
ــي دو گروه روستاي پایدار و ناپایدار تنوع سازي اقتصادي  با بررس
ــر تأثیر مثبِت تنوع در  ــي قرار گرفته که نتیجة آن ب مورد بررس

فعالیت هاي اقتصادي بر پایداري جمعیت داللت دارد.
در تحقیق صورت گرفته توسط دکتر عباس سعیدي و دکتر 
ــکونت گاه هاي کوچك  ــي با عنوان »ناپایداري س مصطفي طالش
کوهستاني ناحیه آالداغ در شمال خراسان« به لزوم نگرش مجدد 
به راهبردهاي توسعه در سطح ملي و منطقه اي و همچنین ایجاد 
فعالیت هاي متنوع تولیدي در سطح محلي و ناحیه اي، به منظور 

ایجاد پایداري در سکونت گاه هاي کوچك اشاره شده است.

بيان مسئله و ضرورت پژوهش
ــت اقتصادي و  ــکل هاي فعالی ــاورزي از قدیمي ترین ش کش
ــول محور  ــاي عمده در ح ــوالً تمدن ه ــت. اص ــر اس تولیدي بش
کشاورزي و زراعت شکل گرفته اند. هنوز هم بسیاري از کشورها 
ــتایي صورت  ــاورزي در مناطق روس ــد کش ــم تولی ــش اعظ بخ
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ــاس یك برآورد، 75 درصد تولیدات کشاورزي در  مي گیرد. براس
ــتاهاي کوچك )زیر 50 خانوار( به دست مي آید  کشور ما از روس
ــاورزي در تأمین مواد غذایي به  )طالب، 1382: 224( نقش کش
ــرمایه در رشد  ــایر بخش ها کمك به تأمین س ــعة س کمك توس
ــت. علیرغم نقش و اهمیت  ــي پوشیده نیس اقتصادي، و... بر کس
ــاهد  ــتایي ش ــاورزي و انجام این فعالیت در محیط هاي روس کش
ــکونت گاه ها  ــش روند جمعیت و به عبارتي ناپایداري این س کاه
ــیم. براي نمونه  و تغییر کارکردي آن ها در دهه هاي اخیر مي باش
ــتان قهاب  ــتاهاي واقع در بخش امیرآباد )دهس مي توان از روس
صرصر( واقع در شهرستان دامغان از توابع استان سمنان نام برد. 
ــن منطقه را به نوعي  ــاخص هاي متعدد مي توان ای با توجه به ش
ــاب  ــي به امکانات متعدد به حس منطقة برخوردار از نظر دسترس

ــتا به معناي واقعي خود، در این  ــا توجه به تغییر کارکردي روس ب
ــاهد ادامة فعالیت کشاورزي اما بدون جمعیت  مناطق به مرور ش
ــاکن دائمي خواهیم بود. به عبارت دیگر سکونت گاه روستایي  س
ــام مزایاي آن به  ــده در آن، با تم ــرمایه گذاري هاي انجام ش و س
ــه اهمیت این  ــت. با توجه ب ــال تغییر و نابودي اس ــرور در ح م
ــت نحوة فعالیت باغداري در این منطقه بررسي  موضوع مي بایس
ــود و چگونگي شکل گیري مزارع پسته و مدیریت آن نیز مورد  ش
ــنتي و تغییر  تحلیل قرار گیرد. از جمله چگونگي حذف باغات س
کارکرد آن ها از حالت بومي به غیربومي و وابسته شدن به خارج 
ــود. البته روند  ــي ش ــورد مداقه قرار گیرد و علل این امر بررس م
ــتایي و ناپایداري آن ها تنها به این  ــکونت گا ه هاي روس کاهش س
ــار موجود تعداد  ــاس آم ــود کمااینکه براس منطقه مربوط نمي ش
ــکونت گاه هاي روستایي کوچك در سال 65 برابر با 43 درصد  س
ــال 75 ـ یعني طي ده سال  ــتاها بوده در حالي که در س کل روس

ـ این رقم به 32/6 درصد کاهش یافته است )سعیدي، 1375(

مواد و روش ها
ــت. در  ــا رویکرد ترکیبي اس ــن پژوهش کیفي ب ــت ای ماهی
ــم و برون یابي  ــازي؛ فه ــگر روشن س تحقیق کیفي هدف پژوهش
ــت. در روش کیفي ترکیبي، تحقیق،  ــابه اس به موقعیت هاي مش
ــع آوري؛ تحلیل و ترکیب  ــیلة مجموعه اقداماتي چون جم به وس
ــناخت  اطالعات کّمي و کیفي، در یك مطالعة واحد و منظور ش
ــئله، انجام مي شود. به عبارتي از طریق سنجش هر دو دسته  مس
ــك تحقیق کیفي  ــي و فرایندهاي ی ــاي یك تحقیق کم یافته ه
ــده از یك پدیده ارائه داد. تحقیق حاضر  مي توان تصویري پیچی
ــته و شیوه هاي  ــي تولید پس به دنبال آن بود که در ابتدا به بررس
ــؤال  ــر بپردازد و نقش آن را با طرح این س ــاي اخی آن در دهه ه
ــتاي  ــکونت گاه هاي روس ــته در ناپایداري س که: نقش تولید پس
ــي قرار دهد. با  ــت؟ مورد بررس ــتان قهاب صرصر( چیس )دهس
ــیوة کار، انتخاب نمونه به صورت نمونه گیري هدفمند  توجه به ش
تصادفي بود که در تحقیقات کیفي، به دلیل بزرگي حجم نمونه، 
ــود. نظر به تعدد  ــي بر هدف انجام مي ش ــاب تصادفي مبتن انتخ
ــبي بین آن ها و با توجه به شیوة کشت  ــتاها و مشابهت نس روس
ــته به صورت سنتي و مدرن، کل باغداران منطقه به دو دسته  پس
ــطح زیر کشت باال  ــدند. از آنجا که در شیوة نوین س ــیم ش تقس
ــت  ــي تعداد تولیدکننده کمتر اس ــزارع باالي 10 هکتار( ول )م
ــده اطالعات از تمامي موارد با توجه به پراکندگي آن  ــعي ش س
ــود و از بین باغداران سنتي که  ــطح منطقه جمع آوري ش در س
ــطح زیر کشت آن ها کمتر از 10  تعداد آن ها زیاد ولي میزان س
هکتار است به صورت تصادفي، با توجه به نحوة تجمع روستاهاي 
ــمال جاده تهران ـ مشهد ـ  ــتان یعني در چهار منطقه )ش دهس

آورد. ایجاد امکانات زیربنایي همچون راه، بهداشت، آب، برق، گاز 
ــئوالن و برنامه ریزان  و غیره در دهه هاي اخیر داللت بر توجه مس
ــتایي دارد،  به کوچك ترین واحدهاي تجمع در قالب مراکز روس
ــاهد کاهش جمعیت این مراکز و  ــا با وجود این توجهات ما ش ام

جهت گیري این سکونت گاه ها به سمت ناپایداري هستیم. 
ــن مناطق در بخش  ــاکنین ای ــه فعالیت عمدة س ــا ک از آنج
ــت و  ــته اس ــت محصول پس ــاورزي و عمدتاً در زمینة کش کش
ــول به لحاظ اقتصادي  ــال هاي اخیر این محص ــا که در س از آنج
ــرده، با این همه،  ــادي را جذب خود ک ــدزا بوده و عدة زی درآم
شاهد کاهش جمعیت و تخلیة روستاها در این منطقه مي باشیم. 

شکل شماره 1. نقشه سیاسي استان سمنان

عکس شمارة 1و2. خشك کردن پسته در آفتاب
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شرق امیرآباد ـ و روستاهاي همجوار ـ جنوب امیرآباد( اطالعات 
ــود. در این پژوهش به منظور جمع آوري داده ها از  جمع آوري ش
تکنیك ارزیابي سریع روستایي، ابزار مصاحبة نیمه ساختار یافته، 
ــت کردن اطالعات و تماس با  ــارکتي، یادداش ــاهده غیرمش مش
خبرگان محلي مطلع و نیز از کارشناسان مراکز دولتي مستقر در 
محل استفاده شده است. هم چنین از شیوة استراتژي تکثرگرایِي 
ــات از منابع  ــت جمع آوري اطالع ــا، که راهبردي در جه داده ه
ــت، مثل تماس مسئولین؛ مطلعین و... استفاده شده  مختلف اس
است. استان سمنان براساس آخرین تقسیمات کشوري با داشتن 
ــاهرود، گرمسار، مهدي شهر،  ــتان )دامغان، سمنان، ش 7 شهرس
ــتان داراي  ــهر و 29 دهس ــش، 15 ش ــي( 13 بخ آرادان و میام
ــت. همسایگان این  ــاحتي حدود 97/491 کیلومتر مربع اس مس
ــتان، مازندران، تهران،  ــتان استان هاي خراسان شمالي، گلس اس

قم، اصفهان و خراسان رضوي مي باشند.
جمعیت آن در سال 88 بالغ بر 612084 نفر بوده که حدود 
ــاکن مناطق شهري و 140000 هزار نفر  480000 نفر آن س
آن ساکن مناطق روستایي بوده اند، بنابراین تراکم نسبي جمعیت 
ــت. )سالنامه آماري  ــتان 6/28 نفر در کیلومتر مربع بوده اس اس
ــمنان  ــتان س ــتان هاي واقع در اس 88 مرکز آمار( یکي از شهرس
ــتان دامغان است که شامل بخش هاي مرکزي، دامنکوه و  شهرس
ــه دهستان تویه دروار، قهاب  ــت. بخش امیرآباد با س امیرآباد اس
ــمت غرب شهرستان دامغان واقع  ــتاق در قس صرصر و قهاب ُرس
ــتان در قسمت  ــت. موقعیت این منطقه شامل کوهس ــده اس ش
ــمت جنوب و متصل به  ــمال، کوهپایه و سپس بیابان در قس ش
دشت کویر است. بخش امیرآباد به مرکزیت شهر امیریه )تبدیل 
به شهر در سال 1375( با تعداد 73 روستا، در سه دهستان تویه 
ــتاق  ــر(، قهاب صرصر )1429 نفر( و قهاب رس دروار )1920 نف
ــامان یافته اند. منطقه  )4662 نفر( بر مبناي زراعت و باغداري س
موردنظر یعني امیریه و روستاهاي دولت آباد، قدرت آباد، علي آباد، 
رضي آباد، حجاجي آباد، اهلل آباد، صیدآباد، عبداهلل آباد، فیروزآباد و 

ــزارع مبارک آباد )امینیان( و مظلوم؛ عمدتاً با فعالیت  امروان و م
ــعت کل  ــته فعالیت مي کنند. وس ــت پس باغداري در زمینة کش
ــال 76 قریب به 30471  ــاورزي دامغان طبق آمار س اراضي کش
ــت دیم و باغات  ــار آن تحت زراع ــت که 7100 هکت هکتار اس
ــد. دهستان قهاب صرصر و شهر امیریه با جمعیت حدود  مي باش
ــدـ   ــرـ  که منطقة مورد مطالعه در این تحقیق مي باش 3161 نف
ــامل  ــت آبرفتي دامنه اي، ش با موقعیت کوهپایه اي متصل به دش
ــي واقع در دامنة کوه ها و منتهي الیه آبرفت ها و واریزه هاي  اراض
بادبزني شکل با شیب مالیم و متشکل از مواد آبرفتي است که به 
زراعت هاي آبي یك ساله )4065 هکتار( چندساله و باغات پسته 
)3200 هکتار( اختصاص دارد. آب این روستاها عمدتاً از طریق 
ــود و بیشتر به سفره هاي زیرزمیني آب  قنات و چاه تأمین مي ش
ــده در طرح هاي هادِي  ــته است. بزرگترین مشکل دیده ش وابس
ــتایِي منطقه کمبود آب است؛ چه در بخش آب کشاورزي و  روس

چه در بخش آب آشامیدني.
ــماري هاي متعدد مرکز آمار ایران  ــتان سمنان طي سرش اس
ــعت آن )حدود 98000 کیلومتر مربع( از نسبت  با توجه به وس
ــر تراکم  ــوري که از نظ ــت به ط ــن برخوردار اس ــي پایی جمعیت
ــور عدد 6 نفر را داریم  ــابي در این استان نسبت به کل کش حس
ــتان است. از جمله  ــان دهندة عدد پایین تراکم در این اس که نش
مي توان از دهستان قهاب صرصر با وسعت 12384 کیلومتر مربع 
ــکن  ــماري نفوس و مس نام برد که جمعیت آن 3161 نفر )سرش
ــال 90( است. مهم تر از عدد جمعیت نرخ رشد جمعیت است  س
ــان دهندة رشد منفِي ناشي از  ــمي در این منطقه نش که آمار رس
ــتایي در سال هاي اخیر مي باشد.  مهاجرت و تخلیه مناطق روس

شکل شماره 2. مناطق کشت پسته قهاب صرصر
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شکل شماره 4. نمودار سطح زیرکشت پسته )نگارنده(

شکل شماره 3. نمودار ستوني جمعیت قهاب صرصر، سال هاي 55 الي 90 )نگارنده(



دهستان قهاب صرصر داراي 16 روستاست. این روستاها با ویژگي  
ــودن، کم جمعیت بودن، پراکنده بودن و برخورداري از  کوچك ب
ــند. دالیل  ــترکي مي باش ــداري جمعیتي داراي ویژگي مش ناپای
مختلفي در این ناپایداري نقش دارد، اما آنچه بیشتر جلب توجه 
ــعة باغات پسته و اضافه شدن اراضي  مي کند اینکه علیرغم توس
زیر کشت باغات پسته و افزایش درآمد مردم، ماندگاري جمعیت 
ــه، در آینده، با این  ــکان کمتر اتفاق افتاده به طوري ک در این م
ــاهد تخلیة کامل روستاها و تغییر حالت آن ها از  روند کاهش، ش

توسعة پایدار به ناپایداري کامل خواهیم بود.

يافته هاي پژوهش
ــت که  ــعه، وضعیتي اس ــداري به عنوان وجه وصفي توس پای
ــول زمان کاهش  ــودن و امکانات موجود در ط ــوب ب در آن مطل
ــتن است که بر  پیدا نمي کند و به عبارتي به معناي زنده نگه داش
ــد )زاهدي، 1384: 79(  ــت یا دوام بلندمدت تأکید مي کن حمای
ــتاهاي  از آنجا که بخش عمده اي از فعالیت اقتصادي مردم روس
ــتان قهاب صرصر در بخش کشاورزي و فعالیت باغداري در  دهس
ــد و روند رو به رشد آن به لحاظ وسعت زیر  ــته مي باش زمینه پس
ــه قیمت خوب این  ــویقي، از جمل ــت و هم چنین عوامل تش کش
محصول، داللت بر رونق آن در سال هاي اخیر مي کند؛ انتظار این 
ــتایي؛ افزایش و یا  ــوده که این موضوع باعث تداوم زندگي روس ب
ــکوني با تمام  حداقل حفظ وضع موجود به عنوان یك محیط مس
مشخصات استاندارد آن باشد، در حالي که روند جمعیتي منطقة 

موردنظر گویاي وضعیتي مغایر با آن انتظار است.
ــماري هاي  ــدول باال برمي آید طي سرش ــور که از ج همان ط
ــت در این  ــاهد کاهش جمعی ــکن ما ش ــوس و مس ــف نف مختل
ــیم. نگاهي به وضعیت این روستاها از نظر  سکونت گاه ها مي باش
ــاخص هاي مختلف آموزشي؛ بهداشتي؛ راه و...  برخورداري از ش
داللت بر توجه مسئولین در ایجاد زیربناهاي مناسب براي امنیت 
ــق دارد لکن علیرغم  ــتمرار آن در این مناط ــکونت گاه ها و اس س
ــته مطالعات انجام  فعالیت اقتصادي پردرآمد در زمینه تولید پس
ــت. یافته هاي تحقیق در زمینة  شده گویاي وضعیت دیگري اس
ــت این محصول داللت  ــطح زیر کش ــته، بر افزایش س تولید پس
دارد. اگرچه به صورت منطقه اي عدد دقیقي در مورد این افزایش 
ــت پسته در  ــالة کش وجود ندارد اما با مراجعه روند افزایش 3 س
ــال 77 به 10250  ــان از 5220 هکتار در س ــتان دامغ شهرس
ــته که با  ــن نگاهي به باغات پس ــال 80 و همچنی ــار در س هکت
ــت آن ها و مقاطع زماني  ــد درختان مي توان سال کاش توجه رش
ــطح زیر  مختلف را حدوداً تعیین کرد؛ این افزایش محصول و س
ــته و هم چنین قیمت  ــت همراه با افزایش قیمت داخلي پس کش
ــرمایه گذاران در این بخش  ــت که مشوقي براي س جهاني آن اس
ــش نامه هاي  ــد. به گونه اي که نتیجه مصاحبه و تهیه پرس مي باش
ــته و  ــت کامل باغداران از قیمت پس ــان دهندة رضای تحقیق نش
سرمایه گذاري در این بخش مي باشد )99 درصد پاسخ مثبت به 
ــرمایه گذاري در زمینة کشت پسته( با توجه به این  رضایت از س
افزایش و این میزان رضایت دلیل خالي از سکنه شدن روستاهاي 
ــت؟ و اینکه چرا کشت این محصول و افزایش  فوق چه عاملي اس
آن نقشي در ماندگاري جمعیت و پایداري سکونت گاهي نداشته 
است؟ ادامة بررسي نحوة کشت پسته و شیوة تولید این محصول 

در منطقه به نوعي به دالیل این موضوع اشاره مي کند:

             سال
نام روستا

35455565758590

40251211ـــاحمدآباد

901201008171ــاهلل آباد

11013012084113ــبخش آباد

4050602568ــحاجي آباد رضوه

1001401309647ــحجاجي

100110905473ــدولت آباد

9090804529ــرضي آباد

405035204ــشیرآشیان

499487626634506448ـصیدآباد

93495628252240ـعبداهلل آباد

1001351208170ــعلي آباد مطلب خان

165170160141124ــامروان

4050402635ــعوض آباد

3060502612ــفیروزآباد

90100805959ــقدرت آباد

2377ــمبارک آباد

1305113110941548171015141750امیریه

1305172326253715346530293161جمع
جدول شمارة 1. جمعیت روستایي دهستان قهاب صرصر طي سال هاي 45 تا 90 ماخذ مرکز 

آمار ایران )روستاي امیرآباد در تاریخ 1375 به شهر امیریه تبدیل شد(

عکس شمارة 3. احداث منزل مسکوني در باغ پسته؛ مزرعه مبارک آباد
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ــت پسته نیاز به سرمایه داشتن و  1. یکي از ویژگي هاي کش
ــت. از زمان کاشت نهال تا زمان بارور شدن  زمان بر بودن آن اس
آن و هم چنین انواع امکانات مورد نیاز، اعم از حجم آب، زمین و 
غیره ضرورت هایي است که به لحاظ سني شامل حال طبقه جوان 
ــود. نگاهي به  یا افرادي که آمادگي ورود به بازار کار دارند نمي ش
ــني باغداران منطقه نشان مي دهد که میانگین سني  وضعیت س
ــت. این بدان معناست  ــال )44 درصد( اس افراد بین 40 تا 50 س
که با توجه به اینکه آنچه به رونق و پایداري سکونت گاه روستایي 
منجر مي شود ماندگاري طبقه جوان و آماده به کار در روستاست 
عماًل زمینه جذب این گروه به صورت مستقل در این بخش وجود 

ندارد.
2. نظر به نوع فعالیت و زمینه هاي آن در طول سال از قبیل 
ــته به فعالیت  ــع آوري و... نوعاً کار تولید پس ــخم، آبیاري، جم ش
جسماني نسبتاً زیادي نیاز دارد. بنابراین عمدة کساني که در این 
فعالیت شرکت دارند مردان مي باشند. آمار نشان مي دهد که در 

این منطقه تنها 2 زن در این زمینه مشغول فعالیت اند.
3. سکونت: محصول پسته پس از آماده شدن زمین و کاشت 
نهال نیاز چنداني به حضور باغدار ندارد. با توجه به خشکي پسند 
ــت که  بودن این محصول مدار آبیاري آن بین 20 تا 45 روز اس
ــي را طلب نمي کند. فقط در ایام  ــن جهت نیز حضور چندان از ای
ــتان، به  ــع آوري محصول، طي یك دورة دو ماهة فصل تابس جم
ــد. بنابراین کشت پسته  حضور فعال باغدار در مزرعه نیاز مي باش
ــته را طلب نمي کند.  ــکونت دائمي در مجاورت باغ پس نیاز به س
ــته در قهاب صرصر، به لحاظ آمار  ــت پس از این رو در مناطق کش

ــاکن دائمي در منطقه اند )56 درصد(  موجود، مالکان، گروهي س
ــق دیگر به این  ــاکن، که از مناط ــي )44 درصد( غیر س و گروه
مکان تردد مي کنند. با توجه به وجود وسایل حمل ونقل شخصي 
ــب با طي کردن حداکثر 35 کیلومتر  و همچنین وجود راه مناس
ــت. البته گروهي از  ــي به مزرعه امکان پذیر اس ــافت دسترس مس
ــتة دوم یعني افرادي که تردد مي کنند در مزرعه خود  افراد دس
ــتفاده  ــدام و در مواقع ضروري از آن اس ــبت به احداث بنا اق نس
مي کنند. یافته ها نشان مي دهد که روند افراد غیرساکن هر ساله 

در حال افزایش است.
ــده در  ــي و غیربومي: از دیگر نکات یافت ش ــن بوم 4. مالکی
ــي و غیربومي  ــت بر مبناي بوم ــوه و نوع مالکی ــن تحقیق نح ای
ــت. طبق آمار موجود، در  بودن باغداران در منطقه مورد نظر اس
ــرمایه گذاري در زمینه  ــال هاي اخیر تمایل دیگر گروه ها به س س
ــت این محصول و  ــته با توجه به میزان فعالیت الزم در کش پس
ــت پسته  ــت. به گونه اي که کش ــودآوري آن افزایش یافته اس س
ــت. )بومي 38 درصد و  ــدت یافته اس ــط افراد غیربومي ش توس
ــرمایه گذاري  ــي 62 درصد(. در حقیقت در این زمینه س غیربوم
ــده و سرمایه گذاران با در اختیار گرفتن مباشر و استفاده ها از  ش
نیروي متخصص در مواقع الزم چون پیوندزني هرس ـ سم پاشي 
ــن زمینه اقدام  ــبت به باغداري در ای ــع آوري محصول نس و جم
مي کنند. طبیعي است که این شیوه بهره برداري الزاماً به پایداري 
ــتایي کمکي نمي کند چون افراد سرمایه گذار  ــکونت گاه روس س
ــتا ندارند؛ در نتیجه  ــاً غیربومي اند و تعلقي به محیط روس عمدت
ــتگي نمي کنند. البته عده اي  ــاس وابس به لحاظ ِعرق محلي احس
ــه به منظور دفاع از  ــا حضور در کارهاي عام المنفع ــن افراد ب از ای
ــان دائمي و همیشگي  ــرمایة خود اقدام مي کنند اما حضورش س

نیست.
ــغل و  ــده در این پژوهش نوع ش ــر نکات یافته ش 5. از دیگ
ــت. با توجه  ــودن فعالیت در این بخش اس ــي یا غیراصلي ب اصل
ــه ورود افرادي به  ــدي در زمین ــار موجود، روند رو به رش ــه  آم ب
شغل باغداري و فعالیت جنبي در این قسمت به چشم مي خورد، 
ــم و رو به تزایدي از  ــال هاي اخیر بخش مه ــه اي که در س به گون
ــتند که یا بازنشسته اند و یا مشاغل  باغداران منطقه کساني هس
دولتي دارند ولي نسبت به خرید زمین و باغداري پسته نیز اقدام 
ــه مي توان گفت که این گروه فقط  ــد. با توجه به این نکت مي کنن
ــرمایه گذارند و نیازي به سکونت در روستا احساس نمي کنند.  س
ــاغلین دولتي و فعالیت  ــت باغداري اصلي 40 درصد و ش )فعالی

غیراصلي 60 درصد(.
ــال و در زمان  ــر در طول س ــتفاده از کارگ ــي اس 6. چگونگ
ــش قابل تأمل  ــه در این بخ ــت ک ــز از نکاتي اس ــع آوري نی جم
ــي، هرس کردن، پیوند زدن و دیگر  ــت. آبیاري، کود، سم پاش اس

عکس شمارة 4. روستاي تخلیه شدة احمدآباد

درصد گروه هاي سني

30ـ 20 سال
40 ـ 30 سال
50ـ 40 سال
60ـ 50 سال

+60

2 درصد
18 درصد
44 درصد
20 درصد
16 درصد

جمع 100 درصد
جدول شماره 2. توزیع سنی جمعیت روستایی
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مراقبت ها از جمله فعالیت هایي است که نیروطلب بوده و نیاز به 
ــت که باغداران یا خود  افراد متخصص و باتجربه دارد. بدیهي اس
اقدام به انجام عملیات در این زمینه مي کنند و یا از دیگر نیروها 
ــتفاده مي کنند. طبق آمار به دست آمده 27 درصد این نیروها  اس
ــوند.  ــتاهاي محل و 46 درصد از دیگر نقاط تأمین مي ش از روس
نظر به غیربومي بودن بخشي از مالکین، آوردن نیرو از مکان هاي 
ــبت به نیروهاي محلي، راحت تر است و حداقل تعهدي  دیگر، نس
ــبت به اینکه از افراد محلي در این زمینه استفاده شود وجود  نس
ندارد. به همین دلیل این شیوه باغداري از نظر تولید اشتغال در 
ــان جمع آوري محصول  ــتا و پایداري آن اثري ندارد. در زم روس
پسته که تقریباً یکي دو ماه طول مي کشد تعداد کارگر مهم است 
ــي، طبق آمار موجود،  ــه تخصص آن ها، لذا در این دورة زمان و ن
ــتا و 40 درصد از دیگر  ــد کارگر مورد نیاز از خود روس 30 درص
ــرمایه گذار در این امر مهم  ــود. آنچه از نظر س نقاط تأمین مي ش
ــت جمع آوري محصول در زمان کمتر با دستمزد کمتر است.  اس
ــتر از کارگران مهاجر از دیگر نقاط که  بنابراین در این زمان، بیش

به صورت خانوادگي حاضر به کار هستند استفاده مي شود.
ــه اقالم و مایحتاج: فعالیت در زمینه باغداري نیازمند  7. تهی
ــي از آن قابلیت تهیه از روستا را دارد  ــت که بخش نهاده  هایي اس
ــود.  ــهري و بزرگ تر تهیه مي ش ــش دیگر از محیط هاي ش و بخ
ــبت به  ــتایي و مراکزي که نس ــرکت هاي تعاوني روس ــود ش وج
ــایل اقدام مي کنند، چنانچه با ارباب رجوع زیادي  تأمین این وس
ــند، قطعاً در گردش کار مؤثر بوده و به عنوان فعالیت  روبه رو باش
ــتایي نقش خواهد  ــکونت گاه روس اقتصادي مثبت در پایداري س
داشت. از آنجا که بخشي از فعالین در زمینه باغداري غیربومي و 
از دیگر نقاط به این روستاها مراجعه مي کنند به دالیل مختلف از 
ــبت به تهیه مایحتاج خود اقدام مي کنند و تقریباً  همان مبدأ نس
ــداده و فعالیت  ــاغ خود خریدي را انجام ن ــتاهاي محل ب از روس
ــتا 40  ــام نمي دهند. )تهیه اقالم از روس ــادي را در آن انج اقتص

درصد و از دیگر نقاط 60 درصد(.
8. از دیگر نکات مهم در یافته هاي این پژوهش روند افزایش 
سطح زیر کشت پسته در منطقة مورد نظر است. به لحاظ آماري 

ــال عمر و کمتر  چنانچه باغات منطقه را به دو گروه باالي 20 س
ــق 60 درصدي  ــاهد حضور و رون ــیم کنیم ش ــال تقس از 20 س
ــته ایم، به گونه اي که  ــه احداث باغات جدید پس ــاالن در زمین فع
ــاالن در زمینه باغ  ــده 40 درصد از فع طبق آمارگیري انجام ش
ــته عمر باغ خود را باالي 20 سال و 60 درصد بقیه کمتر از  پس
20 سال ذکر کرده اند. این موضوع با توجه به رضایت 99 درصد 
ــت پسته نشان از استقبال گروه هاي جدید  در زمینه فعالیت کش
ــت به این نکته  ــده مي دهد که الزم اس ــائل ذکر ش با همان مس

توجه شود.

نتيجه گيري
ــي با زمینه هاي  ــان و روند تغییرات و دگرگوني های گذر زم
ــد آمدن  ــه پدی ــر ب ــي و... منج ــادي، سیاس ــي ـ اقتص اجتماع
ــرایط جدید در سکونت گاه ها شده است. مطالعة  موقعیت ها و ش
ــت که در مقاطع  ــکونت گاه ها مؤید این نکته اس روند تاریخي س
ــت ها و عملي کردن نظریه ها آثاري  زماني مختلف اجراي سیاس
را در محیط بر جاي گذاشته که ماحصل این آثار تغییر کارکرد 
ــائل و مشکالتي است که  ــکونت گاه ها و بعضاً پدید آمدن مس س
ــکونت گاه هاي  ــف، مخصوصاً س ــاي مختل آرام آرام در محیط ه
ــداري به عنوان  ــود. بحث پایداري و ناپای ــتایي، دیده مي ش روس
پارادایم جدید در ارتباط با محیط زیست و زندگي انسان موجب 
ــبت به سکونت گاه ها، هرچند  شده است دیدگاه محققانه اي نس
ــاي تازه اي براي حفظ  ــك و اندک، به وجود آید و راهکاره کوچ
ــتا، به عنوان محیط مولد، با توجه به فلسفة وجودي  محیط روس
ــي قرار گیرد. از جمله عواملي که مي تواند در این  آن مورد بررس
پایداري نقش ایفا کند مباحث اقتصادي است. فعالیت اقتصادي 
ــب رونق یك مکان  ــه در وهلة اول موج ــش درآمد گرچ و افزای
ــوان به ابعاد پنهان  ــروزه با مطالعة دقیق تر مي ت مي گردد اما ام
ــتاق در  ــتر پي برد. در منطقة قهاب رس این نوع فعالیت ها بیش
ــته با توجه به قیمت مناسب  ــال هاي اخیر فعالیت کشت پس س
ــکوفایي خوبي برخوردار است. بنابراین  آن در بازار از رونق و ش
انتظار مي رود این رونق منجر به فعال شدن محیط هاي روستایي 
ــود و تمام انتظاراتي که از  ــکونت گاه ها ش و عملکرد مولد این س
ــود. اما با  ــا افزایش درآمد حاصل ش ــتایي مي رود ب محیط روس
ــویم که این نوع فعالیت و باغداري  مطالعة دقیق تر متوجه مي ش
امروزه اوالً به سمتي مي رود که عموماً توسط سرمایه گذاري هاي 
ــده و در ثاني اگر توسط بومیان منطقه  ــتا انجام ش خارج از روس
هم اتفاق افتاده بدون ایجاد حلقه هاي ارتباطي مناسب با روستا 
ــرمایه گذاري سودآور و بیشتر در ارتباط با  فقط به عنوان یك س
ــل از آن به راحتي از  ــت و درآمد حاص ــر مناطق مطرح اس دیگ

عکس شمارة 5. خوشه پسته
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ــطح سفره ها و شور شدن آن ها و در نتیجه تهدید  پایین رفتن س
جدي در ارتباط با کشت محصول پسته در آینده است؛ بنابراین 
ــکالت به وجود آمده در آینده به نوعي تمام سیستم روستایي  مش

یا به عبارتي پایداري آن را تهدید مي کند.
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عکس شمارة 6. باغ پسته منظره زمستاني

محیط خارج شده و هیچ گونه تعهدي نسبت به ایجاد زمینه هاي 
ــت. ــتا در خود ایجاد نکرده اس رونق محیط روس

پيشنهادهاي اجرايي
1. به منظور پایدارسازي سکونت گاه هاي روستایي در منطقه 
مورد تحقیق، با توجه به استعداد کشت پسته، با ایجاد تعاوني هاي 
ــارکت محلي در مورد سرمایه گذاري در این  متعدد، در ایجاد مش

بخش اقدام شود.
ــب تأمین مراکز  ــاد فعالیت هاي کارآفرینانه در قال ــا ایج 2. ب
ــز تأمین نیروي  ــاي حمل ونقل مراک ــت کني واحده ــته پوس پس
ــته کاران و...  ــي تهیه اقالم و مایحتاج پس ــاني، مراکز خدمات انس
ــرمایه گذار در استفاده از امکانات محیطي  نسبت به جلب نظر س

اقدام شود.
ــتا، علیرغم  ــاکن در روس ــنتي س ــت از باغداران س 3. حمای
ــبت به  ــود و نس ــتر ش ــعت زمین آن ها، بیش ــك بودن وس کوچ
ــن آب و دیگر نیازهای  ــا از قبیل تأمی ــع نیازمندي هاي آن ه رف

جدي ترشان اقدام گردد.
ــودآور بودن این محصول دلیل بر استفاده بیش از حد  4. س
ــود. دادن آگاهي هاي الزم  از محیط و بي توجهي به آینده نمي ش
ــش با توجه به  ــرمایه گذاري در این بخ ــه باغداران در مورد س ب
مشکالت عمده اي که در آینده ممکن است اتفاق بیافتد از جمله 

دیگر مسائل در این ارتباط است.
ــته بیشتر به دو مشکل  5. در آمار حاصله، تولیدکنندگان پس
ــتند یکي وجود آفت و دیگر مسئلة آب. باید دانست  ــاره داش اش
ــت؛ اوالً با اقداماتي مي توان  ــکل کوتاه مدت اس که آفت یك مش
ــگي نیست، زیرا در بعضي از  ــکل همیش آن را حل کرد ثانیاً مش
سال ها بیشتر و در بعضي از سال ها کمتر است. اما مشکل عمده 
و درازمدت کمبود آب است. آمار حاکي از آن است که طي 20 
ــت دامغان حفر  ــال اخیر بالغ بر 531 حلقه چاه عمیق در دش س
ــت. آنچه محرز است  ــده که عمق آن ها از 50 تا 260 متر اس ش

47 رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی ام/ شمـــارۀ 1/ پاییز 1394



تأثيرفناوري اطالعات و ارتباطات بر یادگيري

سوران منوچهري، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي
 روستایي و دبیر جغرافیاي دبیرستان هاي شهرستان سروآباد، کردستان
manoochehrisoran@yahoo.com
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چکيده 
ــري در نظام هاي  ــي و تحول آموزش و یادگی ــب جهت پویای ــاوا به عنوان ابزاري مناس ــروزه ف ام
آموزشي جایگاهي در خور توجه  دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت اثرگذاري 
ــطه شهر سروآباد  ــر مقطع متوس فاوا بر فرایند یاددهي- یادگیري درس جغرافیاي دانش آموزان پس
ــایي جامع وضع موجود به  منظور تقویت نقاط  ــتان کردستان انجام شد تا رهیافت این امر شناس اس
قوت و رفع کاستي ها باشد. این پژوهش از نوع کاربردي است و به لحاظ گردآوري اطالعات توصیفي 
ــت. جامعة  آماري پژوهش  تحلیلي و نیمه تجربي از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اس
دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه در سال تحصیلي 93-92 و معلمان درس جغرافیاي آن هاست. 
ــري کوواریانس، T تك نمونه اي، من ویتني و  ــت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون هاي ناپارامت جه
تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. گردآوري اطالعات نیز از طریق دو روش اسنادي در بخش 
نظري و میداني مبتني بر پرسش نامه انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیرگذاري 

مثبت فاوا بر روي یادگیري و آموزش درس جغرافیا از دیدگاه معلمان و دانش آموزان است. 

كليد واژه ها: فناوري اطالعات و ارتباطات، یادگیري و آموزش، جغرافیا

درس جغرافیا
مورد تحقيق: دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرسروآباد
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مقدمه
ــده در  ــات امري پذیرفته ش ــات و ارتباط ــوژي اطالع تکنول
ــتاک، 2008، 3( که موجب  ــت )س ــدرن امروزي اس زندگي م
ــده است  ــیاري از جنبه هاي زندگي ما ش دگرگوني واضح در بس
ــطه ورود فاوا  )ولکوف، 2004، 1( یکي از عرصه هایي که به واس
ــیوه هاي آموزش و  ــیعي گردیده ش ــار تحول و دگرگوني وس دچ
یادگیري است؛ در واقع انقالبي شکل گرفته که آموزش و پرورش 
ــعیدي و یعقوبي، 1392، 5(  ــنتي را نشانه رفته است. )میرس س
ــاوري اطالعات و ارتباطات محیط یادگیري و آموزش را  ورود فن
ــنتي و بسته به محیطي باز با تبادل و تعامل تبدیل  از محیط س
ــا به کارگیري فاوا رویاهاي  ــت )دمریك، 2009، 43( ب کرده اس
ــل کاربردي کردن آموزش ها،  ــکالت الینحل از قبی دیرینه و مش
ــاز یادگیرندگان، نهادینه کردن دانش آموز  تمرکز بر توانایي و نی
ــا و باالخره اصالت  ــش معلم به عنوان راهنم ــوري و تغییر نق مح
بخشیدن به آموزش  مادام العمر حل شده است. )ناصري و آیتي، 
ــاوري اطالعات و ارتباطات  ــن تأثیرات مثبت فن 1392، 1( همی
ــده که بسیاري از دولت ها برنامه ریزي هاي گسترده اي را  باعث ش
جهت گسترش فاوا در آموزش و پرورش انجام دهند به گونه اي که 
فاوا هستة اصلي بسیاري از نظام هاي آموزشي را تشکیل مي دهد. 
)قلي قورچیان، 1382، 1( آموزش و پرورش کشور نیز براي حفظ 
ــرورش دانش آموزان و  ــود در امر آموزش و پ ــاي جایگاه خ و ارتق
باالبردن سطح دانش  معلمان ناگزیر از به کارگیري تکنولوژي در 
ــد. )علي آبادي و تقي پور، 1388، 55( در  جریان آموزش مي باش
ــتا، جغرافیا یکي از دروسي است که آموزش و یادگیري  این راس
آن ارتباط تنگاتنگي با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات 
ــتمي و  ــارز علم جغرافیا همچون: دید سیس ــات ب دارد، خصوصی
ــان پراکندگي  ــابهات یا هم ــد بر تفاوت ها و تش ــر، تأکی جامع نگ
ــاي زماني متفاوت و  ــا، تغییرات مداوم در بازه ه فضایي پدیده ه
در محیط هاي مختلف جغرافیایي به دلیل ارتباط متقابل اجزاي 
محیط طبیعي و اجتماعي و درک این ارتباطات، رسالت جغرافیا 
براي برنامه ریزي مطلوب و آینده نگرانه همگي موجب شده اند که 
فناوري اطالعات و ارتباطات نقش پررنگي در توسعه علم جغرافیا 
ــن دالیل آمیخته  ــري آن ایفا کند. درکنار ای ــوزش و یادگی و آم
ــدن دانش آموزان در زندگي روزمره خود با نمودهاي فناوري  ش

ــري فاوا را در آموزش و یادگیري  اطالعات و ارتباطات، به کارگی
تمام علوم و به طور اخص علم جغرافیا اجتناب ناپذیر مي سازد.

ــتان کردستان در غرب  ــروآباد یکي از شهرهاي اس ــهر س ش
ــوزش و یادگیري درس  ــي آم ــت که وضعیت عموم ــور اس کش
ــد. میانگین پایین  ــهر چندان مطلوب نمي باش جغرافیا در این ش
ــرات و بي عالقگي دانش آموزان موجب گردیده که کالس هاي  نم
ــته باشد. به دنبال این امر در  درس راندمان و کیفیت پاییني داش
ــال تحصیلي 94-93 از فاوا و تجهیزات آن همچون اینترنت،  س
ــالیدهاي نمایشي، نرم افزارها و فیلم هاي آموزشي،  پروژکتور، اس
به دنبال تجهیز مدارس، در تدریس جغرافیا به کار گرفته شده اند. 
ــئلة اصلي پژوهش حاضر چگونگي اثرگذاري فاوا در آموزش  مس
ــتان هاي سطح شهر سروآباد  و یادگیري درس جغرافیاي دبیرس
ــایي جامع وضع موجود جهت  ــتان کردستان براي امر شناس اس
برنامه ریزي هاي کاربردي است. فرضیه هاي پژوهش  عبارت اند  از:

1. فاوا موجب افزایش نمرات دانش آموزان شده است.
ــود یادگیري دانش آموزان در  2. به کارگیري فاوا موجب بهب

درس جغرافیا شده است. 
3. به کارگیري فاوا موجب بهبود آموزش و یاددهي مطالب از 

سوي معلمان شده است. 
4. دو گروه معلمان و دانش آموزان دیدگاه یکساني در ارتباط 
ــا تأثیر گذاري مطلوب فاوا در آموزش و یادگیري درس جغرافیا  ب

دارند. 
ــوزان در درس جغرافیا و معدل کلي آن ها  ــرة دانش آم 5. نم
ــاوا در آموزش  و  ــان از به کارگیري ف ــد میزان رضایت آن مي توان

یاددهي درس جغرافیا را پیش بیني کند. 

پيشينة پژوهش
ــي- یادگیري دانش آموزان و  ــا توجه به تأثیر فاوا در یادده ب

ابزاري  به عن�وان  فاوا  امروزه 
و  پوياي�ي  جه�ت  مناس�ب 
تحول آموزش و يادگيري در 
جايگاهي  آموزشي  نظام هاي 

در خور توجه  دارد
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گسترش روز افزون آن در زندگي روزمره و به تبع آن در نظام هاي 
آموزشي تاکنون پژوهش هاي زیادي در ارتباط با تأثیرات فاوا بر 
ــت که در ذیل  آموزش و یادگیري دانش آموزان صورت گرفته اس

به برخي از آن ها اشاره شده است. 
هیگنس و همکاران )2012( در مطالعه خود با عنوان نقش 
ــان مي کنند که بهره گیري  ــوژي اطالعات بر یادگیري، بی تکنول
ــات حتي در دوره اي کوتاه مدت   از تکنولوژي اطالعات و ارتباط
مي تواند به عنوان یك ابزار مناسب جهت اصالح و ارتقاي کیفیت 
یادگیري عمل نماید. در نهایت نیز پیشنهاد مي دهند که فناوري 

ــتفاده از فاوا تدریس و  ــت که با اس ــي از این واقعیت اس او حاک
ــط معلمان و دانش آموزان با کیفیت  یادگیري درس جغرافیا توس
بیشتري انجام مي گیرد و معلمان همانند راهنما در کالس عمل 

جدول1: خالصه اي از تحقيقات انجام شده
نتايجعنوان پژوهش  محقق و سال

نصیر زاده، 1392
 تأثیر به کارگیري فناوري اطالعات و 

ارتباطات در آموزش و یادگیري دانش آموزان 
فلج مغزي

ــري و آموزش دانش آموزان معلول همچون  ــه تأثیرات مطلوب فناوري اطالعات و ارتباطات در امر یادگی ــا توجه ب  ب
افزایش سرعت یادگیري مي بایست در آموزش دانش آموزان معلول نیز از آن ها بهره گرفت.

 خسروي مراد و 
فرهادیان فرد، 1392

 فناوري اطالعات و ارتباطات و ارتقاي فرایند 
یاددهي و یادگیري

ــود نیازمند بهره گیري از  ــود و در دنیاي امروز با توجه دگرگوني هاي موج ــوب مي ش ــعه محس  آموزش مبناي توس
ــیم. در دهه هاي اخیر فاوا نقش مهمي در ارتقاي فرایند  فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیري مي باش

یاددهي- یادگیري داشته است.

آذري نیا و 
همکاران،1392

 بررسي نقش فناوري اطالعات در توسعه 
آموزش هاي مهارت محور در سازمان آموزش 

فني و حرفه اي استان گلستان

ــازمان آموزش فني و حرفه اي  ــعه مهارت هاي آموزش محور در س بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات در توس
استان گلستان فراتر از حد انتظار است و بهره مندي از آن مي تواند تا حد قابل توجهي رسیدن به آرمان هاي سازمان 
چون:  ایجاد فرصت هاي برابر آموزشي، به روز کردن مهارت ها و گسترش و بهبود خالقیت و کارآفریني را در جامعه 

تحقق بخشد. 

 عماري، 1392
 فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش 

نوآوري هاي آموزشي در تدریس درسي 
شیمي

ــازي و پویا نمایي، به منظور ارائه مطالب، فاوا مي تواند بهترین گزینه در جهت  ــیمي به شبیه س  به دلیل نیاز درس ش
ــد. با بهره گیري از فاوا اطالعات بیشتري در مدت زمان کمتري انتقال داده  ــریع آموزش و تسهیل یادگیري باش تس

مي شود. 

کاردان و 
ضامني، 1389

 تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در 
یادگیري درس ریاضي

ــئله و در نهایت یادگیري  ــي، تغییر نگرش، خالقیت و حل مس ــات و ارتباطات در ثبت مطالب  درس ــاوري اطالع فن
فعال درس ریاضي کاربرد دارد. 

محمدي، 1387
تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در 

یادگیري درس زبان

ــاس  ــیار کاربرد دارد. بر این اس ــت که فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش زبان بس  نتایج گویاي این واقعیت اس
فراگیران به یادگیري آسان تر دست یافته اند و مدرسین به عنوان راهنما مطرح شده اند. 

ــوان مکمل در کالس هاي درس بهتر  ــات و ارتباطات به عن اطالع
ــت. به صورت مکرر و منظم و گروهي استفاده شود. )هیگنس  اس
ــکاران، 2012، 16( دمریك )2009( در مقاله اي با عنوان  و هم
ــتفادة معلمان از روش فناوري هاي جدید با تأکید  »چگونگي اس
ــي کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایي،  با علم جغرافیا« به بررس
ــوان نمونه اي از کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در علم  به عن
جغرافیا در سطح 200 مدرسه کشور ترکیه پرداخته است. نتایج 

مي کنند. ضمناً 76 درصد معلمان بهره گیري از فناوري اطالعات 
ــات را در یادگیري علم جغرافیا ابزاري کارآمد مي دانند  و ارتباط

)دمریك، 2009، 1(
ــن ارتباط صورت  ــز پژوهش هاي متعددي در ای در ایران نی
ــت که عموماً بر تأثیرگذاري مثبت فاوا و توانایي تحول  گرفته اس
ــدول خالصه اي از پژوهش ها ذکر  ــي آن تأکید دارند. در ج بخش

گردیده است. 

جغرافي�ا يک�ي از دروس�ي 
است كه آموزش و يادگيري 
تنگاتنگ�ي  ارتب�اط  آن 
فن�اوري  از  بهره گي�ري  ب�ا 

اطالعات و ارتباطات دارد
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ــتند. بهره گیري از  آموزش تحت تأثیر قرار مي گیرند معلمان هس
ــود.  ــاوا در آموزش موجب تنوع و بهبود تدریس معلمان مي ش ف
ــتاک، 2008، 20( استفاده از فاوا مي تواند انعطاف پذیري را  )س
ــد تا بدین طریق نیازها و توانایي هاي هر  در تدریس افزایش ده
ــکاران، 1392، 17(.  ــود. )فرج اللهي و هم دانش آموز برآورده ش
بازآموزي معلمان و افزایش مهارت شغلي و دانش آن ها )غفاریان 
شیرازي، 1392، 4( امکان ایجاد ارتباط از راه دور میان معلمان 
ــهیل کننده و راهنما  ــوزان و تغییر نقش معلم به تس و  دانش آم
ــاوري اطالعات و ارتباطات بر معلمان  ــر تأثیرات مثبت فن از دیگ

جدول2: تأثيرات فاوا بر آموزش و يادگيري جغرافيا
افزایش روحیه پرسشگر و 

کنجکاوي دانش آموزان
تعامل و همکاري بیشتر در کالس بین 

معلم و دانش آموزان

افزایش مهارت هاي تحلیل فضایي 
و آماري در جغرافیا
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مباني نظري
ــاي نوین و نیز تفاوت هاي  ــل نفوذ روز افزون فناوري ه به دلی
ــته،  ــل هاي گذش ــل هاي جدید با نس ــي و فرهنگي نس اجتماع
نظام هاي آموزشي جهان شاهد تغییرات چشمگیري در خصوص 
ــي بوده اند. از سوي دیگر  ــرفصل ها و به ویژه روش هاي آموزش س
ــي نظریه ها و  ــان آموزش صاحب نظران علوم تربیتي و روان شناس
روش هاي جدیدي ارائه داده اند تا راهگشاي چالش ها و مشکالت 
آموزشي و تربیتي باشد. از جمله این روش ها به کارگیري فاوا در 

آموزش است. )صالحي زاده و اسدي، 1392، 12( 
ــوان این گونه تعریف  ــات را مي ت ــاوري اطالعات و ارتباط فن
ــرد: ترکیبي از کامپیوتر، ویدیو و فناوري هاي ارتباط از راه دور  ک
ــبکه ها و سایر خدماتي  همچون: کامپیوترهاي چندرسانه اي، ش
ــتند. )آذرنیا و همکاران، 1392، 33( هدف  که بر پایه آن ها هس
اصلي از به کارگیري فاوا تسهیل، توسعه و تقویت فرایند آموزش 
و یادگیري است. )ناصري و آیتي، 1392، 2( فناوري اطالعات و 
ــترس قرار دادن منابع متعدد  ارتباطات در حال حاضر با در دس
ــار معلمان و دانش آموزان چگونگي جمع آوري، تجزیه و  در اختی
ــات و در واقع فرایند یادگیري و آموزش را  تحلیل، انتقال اطالع
ــت. )دمریك، 2009، 7( یادگیري  ــون کرده اس در کالس دگرگ
ــود که دانش آموز در محیط و موقعیتي  فعال زماني حاصل مي ش
ــاظ یادگیري قرار گیرد تا بخواند، گوش دهد، ببیند،  غني به لح
حرف بزند، تکمیل کند، تفکر عمیق انجام دهد، بنویسد و پاسخ 
ــتا فناوري اطالعات و ارتباطات، با در دسترس  دهد. در این راس
ــترهاي تعامل  ــات و تجارب جدید و ایجاد بس ــرار دادن اطالع ق
ــتر و رصد بازخوردهاي یادگیرندگان، مي تواند محیطي غني  بیش
به لحاظ یادگیري ایجاد نماید )مارشال، 2002، 6( محیطي که 
ــغول فعالیت هایي  در آن دانش آموزان به عنوان یادگیرندگان مش
ــتن، بحث کردن( و به دلیل درگیري طیف  متنوع هستند )نوش
ــه مراحل باالتر تفکر  ــواس دانش آموزان آن ها ب ــیع تري از ح وس
ــي و ترکیب(،  ــه و تحلیل، ارزیاب ــند. )تجزی ــري مي رس و یادگی
ــاوا ابزاري کاربردي به منظور  )گیلکاني، 2013، 49( بنابراین ف
ــز یادگیري  ــه و انتقادي و نی ــئله، تقویت تفکر خالقان ــل مس ح
ــن، 2009، 2( فاوا مي تواند  ــت. )لیتم مفهومي دانش آموزان اس
ــتر والدین و دانش آموزان در جریان آموزش  موجبات تعامل بیش
ــه فرصت هاي برابر  ــي برابر همه دانش آموزان ب ــود و دسترس ش
ــوف، 2004، 2(  ــتاها را فراهم آورد. )ولک ــي  به ویژه روس آموزش
ــروه دیگري که با ورود فناوري اطالعات و ارتباطات در جریان   گ

تکنول�وژي اطالع�ات  از  بهره گي�ري 
و ارتباط�ات حت�ي در دوره اي كوت�اه 
م�دت  مي توان�د به عن�وان ي�ك ابزار 
مناسب جهت اصالح و ارتقاي كيفيت 

يادگيري عمل نمايد
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ــن امکانات بودند به عنوان گروه گواه انتخاب  )26نفر( که فاقد ای
ــپس  ــابه به عمل آمد، س ــدند. از هر دو گروه پیش آزمون مش ش
ــان را براي هر  ــد یك مطلب درسي یکس ــته ش از معلمان خواس
ــي و در دیگري با فاوا،  ــك کالس با روش معمول دو کالس، در ی
ــه( مطلب  ــار هفته تدریس )6 جلس ــد. بعد از چه ــس کنن تدری
ــابه از هر دو کالس گرفته شد، که به عنوان  ــي آزموني مش درس
ــامل 15  ــش نامه اي نیز ش ــون مدنظر قرار گرفت. پرس پیش آزم
ــط- 4.  ــؤال در طیف لیکرت )1. خیلي کم- 2. کم- 3. متوس س
زیاد- 5. خیلي زیاد( تدوین شد تا تأثیرات فاوا بر روي یادگیري- 
ــوزش و تدریس آن ها با  ــي دانش آموزان و معلماني که آم یادده
استفاده از فاوا انجام مي گرفت در قالب 15 گویه اي که در جدول 
ــده اند سنجیده شود. تعداد نمونه در گروه دانش آموزان  3 ذکر ش

جدول4: نمرات پيش آزمون و پس آزمون
انحراف معيارميانگيننوع آزمونگروه

درس جغرافیا

آزمایش
13/912/51پیش آزمون

16/041/77پس آزمون

کنترل
13/562/71پیش آزمون

13/822/56پس آزمون

است. )دیکنسن، 2007، 72(
ــتر اشاره شد  در زمینه درس جغرافیا نیز همان طور که پیش
ــرات مثبت فراواني در  ــه ماهیت علم جغرافیا فاوا تأثی با توجه ب
آموزش و یادگیري و توسعة آن دارد. برخي از مهم ترین تأثیرات 
فاوا در جریان آموزش و یادگیري درس جغرافیا که در تحقیقات 
داخلي و خارجي بدان اشاره شده، در جدول ذکر گردیده است. 
ــاوا تأثیرات  ــود ف ــاهده مي ش ــه که در جدول مش همان گون

جدول3: شاخصه هاي به كار رفته در پژوهش

جذابیت کتاب درسي، جذابیت کالس، کاربردي نمودن مطالب، نمرات، میزان یادداري و به خاطر سپاري مطالب، تعامل،  کاهش فاصله با دانش آموزان برتر، 
ــطوح باالتر تفکر و یادگیري )ارزیابي، ترکیب، تحلیل(، افزایش انگیزه براي فراگیري اطالعات خارج از  ــؤاالت در س ــخ گویي به س انگیزه یادگیري، توانایي پاس
ــم و انضباط در کالس، رضایت از روش تدریس  ــوزان و معلمان، تغییر نقش معلم به راهنما، انگیزه تدریس، عالقه به معلم، نظ ــت کلي دانش آم ــاب، رضای کت

جدید انتقال مفاهیم پیچیده. 

منابع: کارلس و همکاران، 2006، سازمان فناوري و ارتباطات آموزشي انگلیس، 2004،  نیاز آذري و همکاران، 1391

هدف اصلي از به كارگيري فاوا تسهيل، توسعه 
و تقويت فرايند آموزش و يادگيري است

فاوا تأثيرات مطلوب فراواني بر آموزش و 
يادگيري  درس جغرافيا دارد

ــري  درس جغرافیا دارد.  ــوزش و یادگی ــي بر آم ــوب فراوان مطل
ــتر از آن در آموزش و  ــه بیش ــت که هرچ ــته اس بنابراین شایس
ــه کاربردي تر نمودن و  ــري درس جغرافیا به منظور هرچ یادگی

حفظ اعتبار آن بهره گرفت. 

روش تحقيق
ــردي و از حیث روش  ــاظ هدف کارب ــش حاضر به لح پژوه
ــي از نوع  ــبه آزمایش ــردآوري اطالعات توصیفي- تحلیلي و ش گ
ــت. روش انجام  پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده اس
این تحقیق در بخش نظري اسنادي و در بخش عملي پیمایشي 
ــب، نتایج همایش ها و  ــنادي از مقاالت و کت ــت. در روش اس اس
ــتفاده  ــیوه میداني با اس کنفرانس هاي داخلي و خارجي و در ش
ــش نامه به گردآوري اطالعات پرداخته شد. جامعة آماري  از پرس
ــامل دو گروه، دانش آموزان و معلمان جغرافیاي آن ها  پژوهش ش
مي باشند. در منطقه مورد مطالعه 11 کالس سال دوم رشته هاي 
مختلف وجود داشت که 9 کالس آن ها از تجهیزات فاوا بهره مند 
ــي که  ــروه دانش آموزان یکي از 9 کالس ــن در گ ــد. بنابرای بودن
ــتفاده  دانش آموزان از امکانات فاوا در تدریس جغرافیا از آن ها اس
ــر( و کالس دیگري  ــروه آزمایش )23 نف ــد به عنوان گ مي کردن

ــتفاده از فرمول  ــاوا بهره مند بودند( با اس ــي که از ابزار ف )گروه
ــر بود که به  ــال فرمول تصحیح2، 43 نف ــپس اعم کوکران1 و س
ــرانه که از  45 نفر افزایش یافت. این تعداد در بین 9 کالس پس

ــد و از هر کالس 5 نفر با  ــیم ش امکانات فاوا بهره مي بردند تقس
ــخ گویي به سؤاالت  ــتفاده از جدول اعداد تصادفي جهت پاس اس
ــماري )15  ــدند. در گروه معلمان نیز از روش  تمام ش انتخاب ش
ــش نامه« از طریق معلماني که  ــتفاده شد. »روایي پرس دبیر( اس
ــده  بودند و نیز آگاهان  ــش نامه انتخاب ش به منظور تکمیل پرس
ــابقة مطالعات مشابه را داشتند تأکید شد و  و متخصصاني که س
»پایایي پرسش نامه« با توجه به مقدار ضریب آلفاي کرونباخ که 
ــبه شده است، )0/81 براي پرسش نامه  در نرم افزار SPSS  محاس
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دانش آموزان و 0/88 براي پرسش نامه معلمان( به دست آمد.
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از آزمون هاي ناپارامتري 
کوواریانس،  T تك نمونه اي، من ویتني و تحلیل رگرسیون بهره 

گرفته شد.

يافته هاي تحليلي
ــور آزمون فرض اول پژوهش، ابتدا نگاهي توصیفي به  به منظ
نمرات دو گروه دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون داریم. 

ــون اختالف  ــود در پیش آزم ــاهده مي ش ــور که مش همان ط
ــاهده نمي شود اما در  چنداني میان میانگین نمرات دو گروه مش
ــخص نمودن  ــت. به  منظور مش پس آزمون این اختالف واضح اس
تأثیر فاوا بر نمرات دو گروه که فرض اول پژوهش نیز مي باشد از 
آزمون کوواریانس استفاده شده است. یکي از پیش فرض هاي این 
آزمون همگوني واریانس ها در دو گروه است که این امر با اجراي 
ــون لوین و بزرگتر بودن معنا داري نتیجة آزمون براي هر دو  آزم
ــاي0/05 تأیید مي گردد.  ــون و پس آزمون از آلف گروه پیش آزم
ــت که  ــودن توزیع نمرات در دو گروه اس ــرض دیگر طبیعي ب ف
ــودن میزان معنا داري  ــز با توجه به بزرگ تر ب این پیش فرض نی
ــون کلموگروف-  ــاي0/05 در آزم ــطح آلف ــت آمده از س به دس
ــي به خط چهارم  ــود. در نهایت با نگاه ــمیرنوف اثبات مي ش اس
ــده  ــي آزمون کوواریانس که در جدول 1 آورده ش خروجي اصل
است مي توان نتیجه گرفت که با توجه به کوچك تر بودن میزان 
ــاوت نمرات دو گروه  ــده از آلفاي 0/05 تف ــبه ش احتمال محاس
ــوزان مؤثر بوده  ــت و فاوا در افزایش نمرات دانش آم معنا دار اس

است. بدین ترتیب فرض اول پژوهش تأیید مي گردد. 

ــکیل جدول 6 گردید.  جهت آزمون فرضیه دوم اقدام به تش
ــه اي دیدگاه  ــج آزمونT تك نمون ــان دهندة نتای ــن جدول نش ای
دانش آموزان، جهت آزمون فرضیة دوم مبني بر تأثیرگذاري فاوا 
ــاخص افزایش  ــت. تنها در ش بر بهبود یادگیري دانش آموزان اس
تعامل در کالس میزان میانگین محاسبه شده از میانه  نظري در 
ــده کمتر است و این نشان از بي  تأثیر بودن فاوا در  نظر گرفته ش
ــیدن به وضعیت این شاخص از دیدگاه دانش آموزان  بهبود بخش

جدول5: نتايج آزمون كوواريانس
Tests of Between- subjects Effects

 sig
معنا داري 

F

 Mean
Square
)میانگین 
مربعات(

Df
)درجه 
آزادي(

 Type III
 Sum of
Squares
)مجموع 
مربعات(

Source

0/0184/407140/8462281/691a
 Corrected

Model

0/00046/1021473/64311473/643Intercept

0/0116/198198/1061198/106pretest

0/0424/361139/3721139/372Group

31/961461470/227Error

4910085/000Total

481751/918
 Corrected

Total
 a.R Squared= 0/161(Adjusted R Squared=
0/124)

منبع: یافته هاي پژوهشي

از هر دو گروه پيش آزمون مشابه به عمل آمد، سپس از معلمان خواسته شد يك مطلب درسي 
يکسان را براي هر دو كالس، در يك كالس با روش معمولي و در ديگري با فاوا، تدريس كنند

ــه میزان معناداري ).../.(  ــون نهایي، با توجه به اینک دارد. در آزم
ــبه شده نیز  ــطح آلفاي 0/05 بوده و میانگین محاس کمتر از س
ــت و آمارة هر دو حد باال و پایین نیز  ــتر اس از میانه نظري بیش
ــوان گفت که فاوا  ــا 95 درصد اطمینان مي ت ــد، ب مثبت مي باش
موجب بهبود یادگیري  درس جغرافیا از سوي دانش آموزان شده 
ــت.  ــت. این نتیجه به معني تأیید فرض دوم تحقیق نیز هس اس
ــب بود که فاوا موجب بهبود  ــوم پژوهش مبین این مطل فرض س
ــوي معلمان شده است، به منظور  یاددهي و آموزش مطالب از س
پاسخ گویي به این فرض اقدام به تشکیل جدول 7 که نشان دهندة 
ــاوا در کالس هاي  ــا تأثیرگذاري ف ــدگاه معلمان در ارتباط ب دی
ــد، گردید. نتایج پاسخ هاي معلمان  درس جغرافیاي آن ها مي باش
ــان داد که تنها در شاخص عالقه به معلمان تأثیرگذاري فاوا  نش
ــت و در سایر شاخص هاي مورد بررسي  چندان مطلوب نبوده اس
ــده  ــبه ش آماری حد باال و پایین هر دو مثبت و میانگین محاس
ــد. این امر نشان  ــتر از مطلوبیت عددي مورد آزمون مي باش بیش
ــاخص ها دارد. نتیجه آزمون  ــذاري مثبت فاوا بر این ش از تأثیر گ
ــان مي دهد که  T تك نمونه اي از مجموع نظرات معلمان نیز نش
ــبه شده در سطح  حد باال و پایین هر دو مثبت و میانگین محاس
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همچني�ن ايجاد دوره هاي ضم�ن خدمت براي معلمان و برگزاري مس�ابقات 
و جش�نواره هاي تدريس جغرافي�ا مبتني بر  ICT  نيز راه�کاري ديگر جهت 

توسعه فاوا در بين معلمان است

 جدول7: نتايج آزمون T تك نمونه اي در ارتباط با تأثير گذاري فاوا بر آموزش درس جغرافيا از سوي معلمان

شاخصگروه پاسخ دهنده
تفاوت از 

حد مطلوب
tمقدار

سطح 
معناداري

درجه 
آزادي 

ميانگين
فاصله اطمينان 95 درصد

باالترپايين تر

معلمان 

مطلوبیت عددي یا 
میانه نظري مورد 
آزمون برابر با 3

0/40003/0550/009143/400/11920/6808تغییر نقش معلم به راهنما

1/1334/7950/000144/130/62641/640انگیزه تدریس

1/20006/0000/000144/200/77101/629رضایت از روش تدریس جدید

انتقال مفاهیم پیچیده با سهولت 
بیشتر

1/0004/1830/001144/000/48731/512

0/1192-0/6808-3/0550/009142/60-0/4000-عالقه به معلم

نظم و انضباط دانش آموزان در 
کالس

0/86663/3890/004143/860/31821/415

0/70007/8310/000143/700/50830/8917مجموع 

منبع: یافته هاي پژوهش

جدول6: نتايج آزمون T تك نمونه اي ديدگاه دانش آموزان در ارتباط با تأثيرگذاري فاوا

شاخصگروه پاسخ دهنده
تفاوت از حد 

مطلوب
tمقدار

سطح 
معنا داري

درجه 
آزادي

ميانگين
فاصلة اطمينان 95 درصد

باالترپايين تر

دانش آموزان

مطلوبیت عددي یا 
میانه نظري مورد 
آزمون برابر با 3

0/46712/4270/019443/470/080/85جذابیت کتاب درسي

0/64443/400/001443/640/26471/024جذابیت کالس

0/28470/5514-0/13330/6430/524443/11کاربردي نمودن مطالب

1/1116/2570/000444/110/75321/469میزان یادداري مطالب

0/34140/2081-0/4890/627442/93-0/6667-تعامل

0/66664/1140/000443/660/34010/9933کاهش فاصله با دانش آموزان برتر

0/46662/5720/014443/460/10090/8324انگیزه یادگیري مطالب درسي

توانایي پاسخ گویي به سؤاالت در 
سطوح باالتر تفکر و یادگیري

0/53333/1490/003443/530/19680/8698

افزایش تمایل به فراگیري 
اطالعات خارج از کتاب

0/33332/0980/042443/330/01310/6536

0/93335/9450/000443/930/61691/249رضایت از روش تدریس جدیدي

0/52228/8480/000443/520/40330/6412مجموع

منبع: یافته هاي پژوهش
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ــتر از مطلوبیت عددي مورد آزمون است  معني داري 0/05 بیش
ــد اطمینان اظهار کرد که فاوا موجب بهبود  تا بتوان با 95 درص
ــده است و  آموزش و یاددهي درس جغرافیا از دیدگاه معلمان ش

بدین ترتیب فرض سوم پژوهش نیز تأیید گردد. 
ــدم تفاوت  ــارم تحقیق مبني بر ع ــن فرض چه ــت تبیی جه
دیدگاه دو گروه معلمان و دانش آموزان در رضایت از فاوا، آزمون 
ــده است. فرض صفر پژوهش مبني بر  من ویتني به کار گرفته ش
ــدم تفاوت دیدگاه دو گروه و فرض مقابل آن بر تفاوت دیدگاه  ع

رضایت از استفاده از فاوا در کالس درس جغرافیا اثبات مي گردد. 
فرض پنجم و آخر پژوهش نیز مبین این مطلب بود که نمرة 
اکتسابي درس جغرافیا و معدل کلي دانش آموزان میزان رضایت 
ــوزش درس جغرافیا  ــاوا در جریان آم ــا را از به کارگیري ف آن ه
ــن این فرض تحقیق از  ــن و پیش بیني مي کند. جهت تبیی تبیی
آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ضریب تبیین 
ــته توسط متغیرهاي  ــان مي دهد چه مقدار از متغیر وابس که نش
مستقل تبیین مي شود برابر است با 0/174 و این بدین معناست 

جدول8: نتايج آزمون من ويتني ديدگاه دو گروه معلمان و دانش آموزان
  Exact sig [21)٭-                   tailed
     sig.)]

ZMann
Whitney U

 Sum of
Ranks

 Mean
Rank

Ngroup

0/436-0/778294/500500/5033/3715teachersrezayat
1329/5029/5445Students

60Total

منبع: یافته هاي پژوهش

جدول9: نتايج از رگرسيون عوامل مؤثر برضايت از به كارگيري فاوا

آماره F/و 
معناداري آن

ضریب 
R2 تبیین

ضریب 
همبستگي 
R چندگانه

Sigt

 Standardized
Coefficients

Unstandardized
CoefficientsModel

BetaStd.ErrorB

F=4/13
Sig=0/020

0/1740/4170/0004/0130/6382/560(Constant)

1
0/0162/5190/3590/1080/271nomre

0/0921/7240/2460/1070/185moadel

a. Dependent Variable: rezayat

نتيج�ه آزم�ون كوواريان�س نش�ان داد ك�ه ف�اوا در افزايش 
نم�رات دانش آموزان گروه آزمايش نس�بت به گروه كنترل در 

پس آزمون نقش مؤثري داشته است

دو گروه تأکید دارد. نتایج آزمون که در جدول 8 نشان داده شده 
ــطح معنا  داري محاسبه شده )0/436(  است، حاکي است که س
ــد؛ بنابراین با 95 درصد اطمینان  بزرگ تر از آلفاي 05/. مي باش
ــاني دیدگاه دو گروه در  ــرض صفر تأیید و عدم تفاوت و همس ف

ــط  ــراِت رضایت از به کارگیري فناوري توس ــه 17 درصد تغیی ک
ــتقل موجود تبیین مي شود. در آماره  F نیز کمتر  متغیرهاي مس
ــان  ــده از آلفاي 0/05 نش ــبه ش ــطح معنا داري محاس بودن س
ــتقل  ــیوني معنا دار بوده و متغیرهاي مس مي دهد که مدل رگرس
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ــته را دارند. نتایج  ــده توانایي تبیین تغییرات متغیر وابس وارد ش
ــره درس جغرافیاي دانش آموزان  ــان مي دهد که نم جدول 9 نش
ــا داري این  ــرا که میزان معن ــي را دارد؛ چ ــدرت این پیش بین ق
ــته )میزان رضایت( کمتر از آلفاي 0/05  ــاخص با متغیر وابس ش
ــتگي محاسبه شده نیز برابر 0/359  بوده و میزان ضریب همبس
است. بنابراین ارتباط معنا دار و همبستگي مثبت و مستقیم این 
ــراف معیار تغییر  ــردد. بنابراین یك انح ــاخص اثبات مي گ دو ش
ــراف معیار تغییر در  ــان در متغیر نمره باعث 0/359 انح همزم
ــاخص دیگر  ــود. اما در ش میزان رضایت از به کارگیري فاوا مي ش
یعني معدل دانش آموزان میزان معنا داري بزرگتر از آلفاي 0/05 
ــزان رضایت  ــاخص قدرت پیش بیني می ــت. بنابراین این ش اس

دانش آموزان را در این پژوهش ندارد.

نتيجه گيري
امروزه نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات در تمامي جنبه هاي 
ــیده است که نمي توان از آن در امر آموزش  زندگي به جایي رس
ــنتي تدریس  ــرد. دیگر روش هاي س ــي ک و یادگیري چشم پوش
ــخنراني و حفظ صرف، توانایي پاسخگویي به نیازها  مبتني بر س
و عالیق دانش آموزان و جامعة امروزي را ندارد، بنابراین چنانچه 
بخواهیم در عصر اطالعات و ارتباطات و در عصر دانش جایگاهي 
ــته باشیم و دانش آموزاني را مبتني بر دانایي  در نظام جهاني داش
ــم ناگزیر به تغییر  ــت تعلیم داده  و  تربیت کنی ــوري و خالقی مح
ــنتي به سمت کاربرد فاوا در جریان آموزش  رویه از روش هاي س
ــص در درس جغرافیا با توجه به  ــتیم. به طور اخ و یادگیري هس
ماهیت چند بعدي و متنوع آن که نیازمند درک بسیار از رویداد ها، 
ــت بهترین  وقایع و ارتباطاتي تو درتو با پیچیدگي هاي فراوان اس
ابزاري که مي تواند این پیچیدگي ها و ارتباطات را به گونه  آسان 
قابل فهم نماید ابزار فاوا مي باشد. در این راستا پژوهش حاضر به 
ــنجش و ارزیابي تأثیر گذاري فاوا بر یادگیري و آموزش درس  س
ــروآباد استان  ــتان هاي پسرانه شهر س ــطح دبیرس جغرافیا در س
کردستان پرداخت. نتیجه آزمون کوواریانس نشان داد که فاوا در 
افزایش نمرات دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 
 T در پس آزمون نقش مؤثري داشته است. همچنین نتایج آزمون
تك نمونه اي و فریدمن نیز گویاي این مطلب است که هر دو گروه 
معلمان و دانش آموزان معتقد به بهبود آموزش و یادگیري درس 
جغرافیا به واسطة بهره گیري از فاوا هستند. نمرة درس جغرافیاي 
دانش آموزان نیز داراي همبستگي مطلوبي با میزان رضایت آن ها 
از به کارگیري فاوا در جریان تدریس است به گونه اي که مي تواند 

ــن پژوهش با نتایج   ــت را پیش بیني نماید. نتایج ای ــزان رضای می
ــر تأثیر گذاري  ــدي )1392( مبني ب ــش صالحي  زاده و اس پژوه
مثبت فاوا در یادگیري درس جغرافیاي دوره راهنمایي همخواني 
دارد. همچنین نتایج پژوهش هاي مشابه نیز از جمله میرسعیدي 
ــوف )2004( و  ــین)1392(، ولک ــي )1392(، خوش نش و یعقوب
ــر تأثیر گذاري مثبت  ــد پژوهش حاض ــن)2007( همانن دیکنس
ــوزش دروس مختلف از جمله درس زبان،  فاوا در یادگیري و آم
ــتان را  ــت و در مقاطع مختلف ابتدایي، راهنمایي و دبیرس زیس
ــان مي دهند. جهت تأثیر گذاري بیشتر و مطلوب تر فاوا و حل  نش
مسئلة تعامل دانش آموزان به عنوان معضلي در کالس هاي درس 
ــه، لزوم تدارک کالس هاي فوق  ــا، در منطقة مورد مطالع جغرافی
ــدن و توسعه  ــنایي، به روز ش برنامه  براي دانش آموزان جهت آش
ــاوا مي تواند مفید فایده  ــتفاده از نمودهاي ف توانایي آن ها در اس
واقع گردد. همچنین ایجاد دوره هاي ضمن خدمت براي معلمان 
ــنواره هاي تدریس جغرافیا مبتني بر  و برگزاري مسابقات و جش
 ICT  نیز راهکاري دیگر جهت توسعه فاوا در بین معلمان است. 

پينوشت ها

1. 

t pq
(d)n

t pq( )
N (d)

=
+ −

2

2

2

2
11 1  

p0/70احتمال وجود صفت به درصد =
q0/30 احتمال عدم وجود صفت به درصد =
d)0/05( خطاي نمونه گیري یا سطح احتمالي مورد نظر درجه اطمینان =
 t.درصد احتمال صحت گفتار که برابر با 95 درصد در نظر گرفته شده است =
2. -nˊ= n/[ +(n/N)]
حجم جامعه N- حجم نمونه به دس��ت آمده توس��ط فرمول n حجم نمونه  

-nˊنهایي بعد از اعمال ضریب جامعه محدود
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تجربيات و دیدگاه هاي اواسط قرن بيستم

دوروتي ساك1
گروه جغرافیا، دانشگاه اوهایو
ترجمه و تلخيص: دكتررضا خوش رفتار
 گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
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اشاره
ــادي از خانم ها در  ــرش تعداد زی ــال هاي اخیر، با پذی در س
ــانس ژئومورفولوژي، این سؤال  ــانس و فوق لیس مقطع هاي لیس
ــت  ــاً یك زن مي تواند ژئومورفولوژیس ــده که آیا اساس مطرح ش
ــتدل به این سؤال  ــت وجو براي یافتن پاسخ مس ــد؟ در جس باش
ــردم و تصمیم به ترجمه  ــر را پیدا ک ــس از مدتي، مقالة حاض پ
ــور که خواهید دید، زنان معروفي که در این  آن گرفتم. همان ط
ــکالت متعددي در زمینه آموزش  ــده اند، با مش مقاله معرفي ش
ــد، اما در عین حال،  ــش در ژئومورفولوژي روبه رو بوده ان و پژوه
ژئومورفولوژیست هاي موفقي به شمار آمده اند. بنابراین تجربیات 
ــاي زناني باشد که در این رشته به تحصیل  آنان مي تواند راهگش
ــجویان، در ژئومورفولوژي  ــغول اند. اینکه این دانش و پژوهش مش
ــت بلکه  ــان مربوط نیس ــد یا نه، به زن بودنش موفق خواهند ش
ــان برمي گردد. موضوع در واقع اگر  ــت بودنش به ژئومورفولوژیس
سؤال شود که آیا تمام مردان و زناني که در رشته ژئومورفولوژي 
ــل کرده اند، در کار حرفه اي خود افراد موفقي بوده اند باید  تحصی
ــام مردان مثبت  ــؤال براي تم ــخ این س گفت: همان طور که پاس

نیست، براي زنان نیز نمي تواند صادق باشد.
ــال ها قبل به  ــاک نیز س ــه، خانم دوروتي س ــنده مقال نویس
ــت زنان ژئومورفولوژیست در  ــئله پي برد که ممکن اس این مس
ــن رو براي  ــوند. از ای ــکالتي مواجه ش ــه اي خود با مش کار حرف
ــت خواست  ــب، از پنج زن ژئومورفولوژیس ــخي مناس یافتن پاس
ــتن این  ــان را در اختیار او قرار دهند. آنگاه با نوش ــا تجربیاتش ت

ــکالت و تجربیات تعدادي از زنان  ــه، به ارائة دیدگاه ها، مش مقال
ژئومورفولوژیست در طي دوران تحصیل و تدریس پرداخت.

در سال 1980، به عنوان دانش آموخته ژئومورفولوژي، از پنج 
ــت زن درخواست کردم اطالعاتي را در ارتباط با  ژئومورفولوژیس
ــان به من ارائه دهند. در آن زمان، تعداد  تجربیات کاري خودش
ــور حرفه اي در  ــتان به ط ــمالي و انگلس زناني که در آمریکاي ش
ــیار اندک بود. نمونه هاي  زمینه ژئومورفولوژي کار مي کردند، بس
ــه استاد،  ــي از لحاظ درجه علمي، عبارت بودند از س مورد بررس
ــته که بین سال هاي 1949 و  ــیار و یك محقق برجس یك دانش
1966 مدرک دکتراي ژئومورفولوژي دریافت کرده بودند. مطالب 
مورد بحث آن ها شامل، نظرات و تجربیات شخصي شان بود. این 
ــاس عمیق  ــت موفقیت خود را مرهون احس زنان ژئومورفولوژیس

خود از طبیعت یا چشم انداز مي دانستند.

ــت،  ژئومورفولوژیس ــان  زن ــوژي،  ژئومورفول كليدواژه ه�ا: 
تاریخچه ژئومورفولوژي

مقدمه
تاکنون کارهاي زیادي درباره تاریخچه ژئومورفولوژي چاپ 
ــته  ــا مي توان به کتاب هاي برجس ــت که در بین آن ه ــده اس ش
ــورلي و همکاران3)1973، 1964(،  هریس دیویس2)1969(، ش
ــاره  ــورلي)1991( اش ــل5 و ش تینکلر4)1989، 1985(، بکین س

زنان 
ژئومورفولوژيست
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کرد. سرگذشت کامل بعضي از ژئومورفولوژیست هاي مرد مانند 
ــده و خود  جي کي گیلبرت6 و ویلیام موریس دیویس7 معرفي ش
ــان  ــا دیگران در مقاالت زیادي، به طور ویژه به کارها و اثراتش ی
پرداخته اند. مقاالت دیگري نیز به نقش چندین ژئومورفولوژیست 
ــي. اچ. کریك مي10،  مرد از جمله جي. اچ. برتز8، ک. برایان9، س
ــوارد، افرادي  ــي11، پرداخته اند. در بعضي م ــو. جي. مك ج دبلی
ــرح زندگاني خود پرداخته اند. اثر برخي  مانند آر. بگنولد12 به ش
از زنان ژئومورفولوژیست نیز، در تاریخ انگلیسي ـ آمریکایي این 
ــت و تینکلر)1985( نیز به مارجري  ــته، قابل توجه بوده اس رش
سویتینگ13 بریتانیایي و حّنا برمر14 آلماني و کارهایي که توسط 
ــر از جمله، کوچالین  ــا با همکاري این دو و زنان دیگ آن ها و ی
ــاره کرده  ــده بود، اش ــارا کندي16 انجام ش ــگ15 و بارب ا. ام. کین
ــت. هیچ کتابي درباره زنان ژئومورفولوژیست و زمینه کاري  اس
ــت. آنچه وجود دارد  ــیار کم اس ــان وجود ندارد و یا بس اولیه ش
ــاوا17،  ــت مانند خطرات مري موریس ــامل مواردي اس عمدتاً ش
مارجري سویتینگ و یك مقاله کوتاه درباره نقش سویتینگ در 
ــي کاَرست هاي مناطق حاره و جنب حاره که با ضمیمه اي  بررس
ــکا بروویسکي18  ــده است. باربارا زاکروس در خاطراتش چاپ ش
ــتي است که برنامه اي ویدیوئي با عنوان  تنها زن ژئومورفولوژیس

ــت.  ــده اس ــال جغرافیدانان در فیلم19« از او تهیه ش »30 س
مانند بیشتر علوم، تعداد زنان ژئومورفولوژیست نیز، در دنیاي 
ــتم کم بود. با این حال، طي  ــر قرن بیس ــي زبان، در سراس انگلیس
ــتم، زنان  این قرن، تعداد آنان رو به افزایش بود. در اوایل قرن بیس
ــتند. به عنوان مثال اعضاي انجمن  ــي نداش در ژئومورفولوژي نقش
ــکل گرفت، عمدتاً  ــال 1904 ش ــان آمریکا، که در س جغرافي دان
ــط قرن،  ــت بودند، اما هیچ یك زن نبودند. در اواس ژئومورفولوژیس
ــویتینگ در بریتانیا با درجه  ــان، مانند کینگ و س ــدادي از زن تع
ــدند تا  ــگاه ش ــوژي، عضو هیئت علمي دانش ــراي ژئومورفول دکت
ــدا کردن زنان  ــتم، در بریتانیا، دیگر پی ــه در اواخر قرن بیس اینک
ژئومورفولوژیست در دانشکده ها و مراکز پژوهشي زیاد مشکل نبود.
ــان تحصیل کرده در  ــال 1980، نقش زن ــور کلي، در س به ط
ــود. در آن  ــا هنوز محدود ب ــم، مانند جغرافی ــوژي ه ژئومورفول
ــت در آمریکاي  ــال، من تصمیم گرفتم از زنان ژئومورفولوژیس س
ــمالي و بریتانیا بخواهم تجربیاتشان را در اختیار من بگذارند.  ش
ــاي متفکرانه و در اکثر موارد  ــخ هایي که دادند واکنش ه در پاس
ــان را بیان  ــا برخي از انگیزه ها و دیدگاه هایش ــن آن ه کاماًل روش
ــخ هاي آنان به سرگذشت،  مي کرد. این مقاله به طور خالصه، پاس
ــمندان در 25  ــت. آنچه این دانش ــان اس انگیزه ها و دیدگاه هایش
ــال پیش )در واقع 35 سال پیش، چون اکنون در 2015 قرار  س

ــنده مقاله را در سال 2005 نوشته است( در مورد  داریم و نویس
ــرایط  ــخصي و حرفه اي خود بیان کردند، به برخي ش زندگي ش
ــط قرن بیستم، تقریباً  ــت در اواس اجتماعي زنان ژئومورفولوژیس
بین سال هاي 1940 تا 1980 برمي گردد. اظهارات آن ها، امروزه 
به ژئومورفولوژیست ها جهت فهم بهتر تاریخ و همچنین وضعیت 

کنوني این رشته کمك مي کند.

پرسش
ــال 1980 تهیه کرده بودم براي  ــش نامه اي را که در س پرس
ــتادم. آن ها را  ــراي ژئومورفولوژي، فرس ــج زن، با مدرک دکت پن
منحصراً از میان زنان ژئومورفولوژیستي که مي شناختم و عمدتاً 
ــاالت ژئومورفولوژي بودند و یا از متن  ــندگان کتب و مق از نویس
ــي که در آن، دانش آموختگان جغرافیا در امریکا  یك کار پژوهش
ــال 1979 معرفي شده بود، انتخاب کردم. آن پنج  و کانادا در س
زن دانشمند عبارت بودند از: جویس براون مك فرسون20، ژاکلین 
مامریکس وینترر21، باربارا زاکروسکا بروویسکي، ماریه موریساوا 

و کوچالین اي. ام. کینگ.
مك فرسون را براساس کتابچة راهنما، که زمینه مطالعاتي 
ــرده بود، انتخاب  ــژه ژئومورفولوژي معرفي ک ــور وی او را به ط
ــرها22  ــس را از طریق کارش بر روي دشت س ــردم. مامریک ک
مي شناختم.  زماني که من دانشجوي دورة فوق لیسانس بودم 
ــن دیگو بود. باربارا زاکروسکا بروویسکي  ــتاد دانشگاه س او اس
ــد و من با  ــت در کتابچه معرفي ش ــوان ژئومورفولوژیس به عن
ــنا بودم. کتاب موریساوا  مقاله اش دربارة جغرافیاي لندفرم آش
ــا« منبع درس  ــا، دینامیك و مورفولوژي آن ه ــه نام »روده ب
ــانس  ــجویي فوق لیس ژئومورفولوژي رودخانه اي در دورة دانش
ــگ، از طریق کتاب هایش  ــن بود. قباًل با کوچالین ا. م. کین م
ــوژي یخچالي و  ــاحلي، ژئومورفول ــورد ژئومورفولوژي س در م
ــان انتخاب  ــتم. چهار تن از زن ــنایي داش ــاور یخچالي آش مج
ــده، جغرافي دان بودند و موریساوا زمین شناس بود. نامه اي  ش
ــتادم و برایشان توضیح دادم که من  براي هریك از آن ها فرس
ــانس ژئومورفولوژي در گروه جغرافیاي  ــجوي فوق لیس دانش
دانشگاه یوتا هستم. در نامه هایم به آنان توضیح دادم که چرا 
ــته کم است. به جاي تهیة فهرستي از  تعداد زنان در این رش
ــؤاالت را به صورت باز مطرح کردم.  ــؤاالت بسته، موضوع س س
ــان  ــتم، اطالعاتي در مورد کارهاي حرفه اي ش ــان خواس از آن
ــامل دوره هاي آموزشي، همراه با فهرستي از آثارشان برایم  ش
ــتم هر توضیحي را که فکر  ــتند. همچنین از آنان خواس بفرس
ــان، و یا انگیزه ها و نقش زنان  مي کنند درباره روند کار خودش
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ــند. ــد، برایم بنویس در ژئومورفولوژي  مفید باش

زنان ژئومورفولوژيست و 
واكنش هايشان

ــش ها پاسخ  همة آن ها به طرز جالب توجه و به موقع به پرس
دادند. با وجود اینکه پاسخ ها براي من ارزش شخصي زیادي داشت، 
ــبك پاسخ ها متفاوت بود و مطالب به  اما به دلیل اینکه میزان و س
ــتم آن ها را در یك مقالة  ــدن نیاز داشت، نتوانس ــازمان دهي ش س
منسجم در 1980 ارایه کنم. اما در این نوشته، خالصة توضیحات 

هریك را مي آورم و در پایان به کوتاهي مورد بحث قرار مي دهم.

ــتند  اول زندگي خود را در ارتباط با زناني گذراندم که مي توانس
ــتي که  ــکان انجام دهند« قضاوت نادرس ــر کاري را تا حد ام ه
ــد، او را وادار به  ــون مي ش ــر کار مك فرس ــورت حرفه اي ب به ص
ــت. وي  ــرت به کانادا کرد که نتیجه خوبي به ارمغان داش مهاج
ــواده اهمیت مي داد و  ــار کار و خان ــن به تعادل بین فش همچنی
ــي را در زمینه کارش عنوان مي کرد. او زماني  چالش هاي فیزیک
ــتاد  ــجوي دوره دکترا بود ازدواج کرد. بعداً، به عنوان اس که دانش
ــگاه بهتر بود و  ــون امتیاز کارهاي آزمایش ــوان با دو فرزند، چ ج
ــتر به کارهاي آزمایشگاهي  وقت کمتري هم از او مي گرفت، بیش
ــکیل خانواده  ــاس او این بود که ازدواج و تش ــت. احس مي پرداخ

باعث محدود شدن آزادي و کاهش کارایي زنان مي شود.

ژاكلين مامريکس وينترر
در اواسط دهه 1930، در کنگوي بلژیك، جایي که پدرش براي 
ــرد به دنیا آمد. یکي از وظایف پدر  ــرکت راه آهن دولتي کار مي ک ش
ــه برداري از حوضه هاي آبریز کنگو و  او طي جنگ جهاني دوم، نقش
زامبیا براي ساخت خط آهني بود که جهت پشتیباني از جبهه جنگ، 
ــاحل  ــس و دیگر مواد معدني را براي حمل به اروپا و آمریکا به س م
مي برد. بنابراین ژاکلین از همان کودکي به خارج شدن ترن از خط، 
سدهاي در دست ساخت، آبشارها، دره هاي ریفتي29 و پناهگاه هاي 
ــادي درباره  ــن راه اطالعات زی ــرد و از ای ــش توجه مي ک حیات وح
چشم اندازهاي محیط و اهمیت سیاسي و اقتصادي آن ها کسب کرد. 
در سال 1952 به بلژیك رفت تا در دانشگاه لوواین30 در رشته جغرافیا 
ــدن، مدرکي  و ژئومورفولوژي تحصیل کند. پس از فارغ التحصیل ش
ــگاه براي تدریس در دبیرستان علوم گرفت. سپس در  از همان دانش
سازمان زمین شناسي دولتي مشغول به کار شد تا به کمك عکس هاي 
هوایي، نقشه اي از منطقه معدني مس کنگوي بلژیك تهیه کند. یك 
زمین شناس او را تشویق کرد تا تز دکتري خود را درباره آن منطقه 
ــرهاي آفریقا پرداخت و مدرک  ــي دشت س انجام دهد اما او به بررس
خود را در سال 1960 از دانشگاه لوواین گرفت. در سال 1964، پس 
ــة اقیانوس شناسي  از ازدواج، به کارولیناي جنوبي رفت و در مؤسس
اسکریپ31 دانشگاه کالیفرنیا، به عنوان محقق ژئومورفولوژي مشغول 
به کار شد و به مطالعه لندفرم هاي زیردریایي پرداخت. تا سال1980، 
ــه هاي متعددي بود که به  ــامل مقاالت و نقش کارهاي مامریکس ش

تحقیقات اقیانوس شناسي مربوط مي شد.

باربارا زاكروسکا بروويسکي
باربارا زاکروسکا بروویسکي در سال 1924 در ورشوي لهستان 

سه تن از آن ها، وقتي درجه دكترا 
گرفتند كه بيش از 35 سال از 
سنشان مي گذشت. آنان در پي 
عشق به طبيعت، يادگيري و 
پژوهش، با ناماليماتي هم مواجه 
مي شدند اما با تشويق والدين، 
همکاران و كمك هاي مالي دانشگاه 
آن ها را پشت سر گذاشتند

جويس براون مك فرسون
ــد. در سال  ــال 1929 در لندن متولد ش ــون در س مك فرس
ــگاه  ــانس جغرافیاي خود را از کالج بدفورد23 دانش 1950، لیس
لندن گرفت و در سال 1951، پس از دریافت مدرک فوق لیسانس 
آموزش، به تدریس در دبیرستان پرداخت. در سال 1956 موفق 
به دریافت مدرک فوق لیسانس ژئومورفولوژي از کینگز کالج24 یا 
ــد. پایان نامه دوره فوق لیسانس  ــاهي دانشگاه لندن ش کالج پادش
ــاره الگوهاي دره اي و  ــود را به راهنمایي س. و. وودریج25 درب خ
ــرق هرت فوردشایر26  ــان در مناطق حاشیه یخچالي ش روابط ش
ــپس به کانادا رفت و در دانشگاه مك گیل27 مونترال  گذراند. س
در مقطع دکتري، روي تکامل حوضة آبریز به مطالعه پرداخت. او 
ــال 1966 در گروه جغرافیاي دانشگاه مموریال28 به صورت  در س
ــیار  ــال 1980، یك دانش ــد. در س ــغول به کار ش نیمه وقت مش
ــوژي یخچالي، تکامل  ــا مقاالتي در زمینه ژئومورفول تمام وقت ب
ــه آبریز، ژئومورفولوژي ناحیه اي و کاربرد ژئومورفولوژي در  حوض
ــي بود. خانم مك فرسون در مورد نقش مثبت  علم دیرینه شناس
ــانس اظهار کرد: »تمام نیمه  زنان در دوره هاي دبیري و فوق لیس
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ــال 1947 در آنجا زندگي کرد. در طي دوران  ــد و تا س متولد ش
مدرسه نشان داد که عالقة شدیدي به جغرافیا، نقشه ها، طبیعت 
ــیاري از مدارس  ــدن بس ــته ش و فرآیندهاي طبیعي دارد. با بس
لهستان در طول جنگ جهاني دوم، مخفیانه در دبیرستان حضور 
ــي عمران  ــته مهندس مي یافت. پس از جنگ، به تحصیل در رش
دانشگاه پلي تکنیك ورشو پرداخت. به رغم تشویق پدرش که یك 
مهندس بود، به علت دختر بودن، پیش از اتمام تحصیل، انصراف 
ــال 1947 همراه با مجروحان جنگي نیازمند مراقبت  داد. در س
ــال 1956  به ایاالت متحده رفت. جدا از عالیق آکادمیك، در س
مدرک لیسانس جغرافیا گرفت و رسالة خود را در ژئومورفولوژي 
ــانید. او در  ــگاه ایندیانا به اتمام رس ــان در دانش در 1957 همزم
ــین32 مدرک دکتراي جغرافیا  ــال 1962 از دانشگاه ویسکانس س
گرفت. رساله اش در مورد ارتفاعات حوضه آبریز رود رپابلیکین33، 
ــمالي بود. بروویسکي دو سال قبل از اتمام رساله اش،  امریکاي ش
ــگاه ویسکانسینـ  میلواکي34  به تدریس در گروه جغرافیاي دانش
آغاز کرد، زیرا نیازمند پول براي کمك به خانواده اش در لهستان 
ــال 1969 به درجه  ــیار شد و در س ــال 1966 دانش بود. او در س
ــهرت رسید، ازدواج  ــتادي رسد. بروویسکي با حرفه اش به ش اس
کرد و در سال 1971، فرزند خوانده اي را پذیرفت. او از زناني بود 
با درجة دکتري و این شانس را داشت که استاد گروه جغرافیا در 
ایاالت متحده شود. نوشته هاي او اغلب در مورد جغرافیاي لندفرم 
ــرقي و میدوست35 امریکا بود. او  و مسائل ژئومورفیك اروپاي ش
که همیشه به جغرافیاي طبیعي و کارهاي میداني عالقه مند بود، 
ــن این گونه بیان کرد: زنان نیز  ــور مختصر نظرش را براي م به ط

همانند مردان سهم زیادي در ژئومورفولوژي ایفا کرده اند.

مري موريساوا
ــه  ــه ب ــي، ک ــيـ  امریکای ــواده ژاپن ــك خان ــاوا در ی موریس
ــال 1941  آموزش وپرورش اهمیت مي دادند پرورش یافت. در س
ــپس در رشته آموزش مذهبي  ــانس ریاضیات و شیمي و س لیس
ــي به عنوان  ــال کار در هاوای ــت. پس از 2 س ــانس گرف فوق لیس
مدرس مذهبي، کارشناس فني آزمایشگاه در گروه زمین شناسي 
ــد. این تجربه او را متقاعد کرد که  و جغرافیا در کالج هانتر36 ش
ــي به کالج برگردد. وي در سال 1952  براي تحصیل زمین شناس
فارغ التحصیل شد. پس از آن طولي نکشید که شروع به تحصیل 
ــي  در دورة دکترا در کالج برین مار37 کرد. در انجمن زمین شناس
ــترالر38 از دانشگاه کلمبیا مالقات کرد. سپس  آمریکا، با آرتور اس
ــته ژئومورفولوژي دنبال کرد و پیشنهاد استرالر  کارش را در رش
ــاوا  ــود پذیرفت. موریس ــتاد راهنماي وي ش را مبني بر اینکه اس

ــن 40سالگي،  ــال 1960 در کلمبیا در س دکتراي خود را در س
درباره جریان سیالب در یك حوضه آبریز کوچك گرفت.

ــاوا در اوایل کار حرفه اي اش داشت و از  با روندي که موریس
ــاید راحت تر بتوان این حقیقت  مکاني به مکان دیگر مي رفت، ش
ــس از اتمام دوره  ــز ازدواج نکرد. پ ــت که چرا وي هرگ را دریاف
دکترا، در سال 1955 به عنوان آموزشیار آزمایشگاه39 به مدت 4 
سال مشغول به کار شد. با نزدیك شدن به زمان اتمام رساله اش، 
ــگاه مونانتا مشغول  ــتادیار در دانش ــال 1951، به عنوان اس در س

به دليل تفاوت هاي سني، مرتبه هاي 
شغلي، زمينه هاي كاري در ژئومورفولوژي 

و انواع كارهايي كه داشتند، نمي توان 
اين پنج ژئومورفولوژيست را با يکديگر 

مقايسه كرد. با اين حال، همة آن ها 
پژوهشگران موفق و برجسته اي شدند

به کار شد. دو سال بعد براي نقشه برداري زمین شناسي به آمریکا 
ــاوا در حدود 1963 به انجمن علمي بازگشت و در  رفت. موریس
ــتادي  کالج آنتیو40 در اوهایو به تدریس پرداخت. از زماني که اس
ــگاه را در گروه زمین شناسي پذیرفت، مدت 6 سال در آنجا  دانش
ماند و مطالعات محیطي را در دانشگاه بیگامتون41 نیویورک انجام 
مي داد و همزمان با آن به کارش نیز مشغول بود. اوج پیشرفت او، 
رسیدن به درجه استادي در سال 1947 بود. اگرچه عالقه زیادي 
ــت، بر روي زمین ساخت، حرکات توده اي مواد و  به سیالب داش
ــال هاي 1980 تا  ــاحلي به تحقیق مي پرداخت. در س خطوط س
ــي  ــتاد زني بود که رئیس بخش زمین شناس 1981، او اولین اس
ــد، و  ــان آمریکا ش کواترنري و ژئومورفولوژي انجمن زمین شناس
ــیس مجمع  نیز اولین زني بود که همراه با دونالد کوتز42 در تأس
ــارکت  ــال 1970 مش گردهمایي ژئومورفولوژي بیگامتون در س

داشت.
موریساوا چندین تجربه ناخوشایند در حرفه اش را که نتیجه 
ــدم قبول خود  ــت، یادآوري مي کند. او ع ــیتي اس تبعیض جنس
ــت عدم پذیرش زنان  ــتادانش به خاطر تأثیر سیاس ــط اس را توس
مي دانست. در سال 1952 شرکت نفت او را به عنوان یك منشي 
ــتخدام کرد. در سال 1953،  ــناس اس و نه به عنوان یك زمین ش
مدیر سازمان زمین شناسي ایالتي عنوان کرد که زنان حق ندارند 
به تنهایي به مطالعات میداني بروند. موریساوا، بروشور یك آگهي 
را دریافت کرد که از برگزاري یك دوره کار میداني تابستان براي 
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ــده بود که زنان  ــي خبر مي داد اما تأکید ش معلمان زمین شناس
ــرکت کنند. در اوایل دهه 1960، یك  نمي توانند در این دوره ش
ــت خالي را در دانشکده اشغال کند. به رغم  ــت پس زن نمي توانس
این تجربیات منفي، موریساوا خوش بین بود و مي گفت: معتقدم، 
ــپس زن بدانیم مورد  ــناس و س اگر ما زنان ابتدا خود را زمین ش
ــیتي با  ــاوا عالوه بر تبعیض جنس پذیرش قرار مي گیریم. موریس
ــرا او را یك ژاپني ـ امریکایي  ــض بزرگ تري مواجه بود، زی تبعی

مي دانستند.

كوچالين اي. ام. كينگ
ــتان به دنیا آمد.  ــال 1922، در کمبریج انگلس ــگ در س کین
وي دختر بي. آر. کینگ43، استاد برجستة زمین شناسي دانشگاه 
ــه ژئومورفولوژي عالقه مند  ــج بود. ابتدا از طریق پدرش ب کمبری
ــد. در کمبریج به تحصیل پرداخت و در سال 1943 لیسانس  ش
ــال 1943 تا 1946 در نظام وظیفه سلطنتي وابسته  گرفت. از س
به نیروي دریایي زنان خدمت کرد. به محض اتمام نظام وظیفه، 
براي پیگیري تحصیل به کمبریج بازگشت. وي در نتیجه مطالعات 
خود بر روي سواحل به ژئومورفولوژي ساحلي عالقه مند شد. در 
ــانس گرفت و رساله دکترایش را در مورد  ــال 1946، فوق لیس س
ــواحل مدیترانه انتخاب کرد. او همچنین  حرکات شن ها روي س
ــخصیتي  ــش در مورد ژئومورفولوژي یخچالي، ش به علت کارهای
ــت. کینگ همراه با یك هیئت اعزامي، براي  ــده اس ــناخته ش ش
ــال 1953 به ایسلند رفت و در آنجا عالقه اش  یك تحقیق، در س
ــتر شد. در سال 1945 از ایسلند  به ژئومورفولوژي یخچالي بیش
برگشت و در چندین کار میداني در نروژ مشغول شد و سرانجام به 
قطب شمال مسافرت نمود. در سال 1969 استاد جغرافیاي طبیعي 
ــاب در مورد  ــال 1980، چندین کت ــد. او تا س ــام ش در ناتینگه
ژئومورفولوژي ساحلي، یخچالي، ماقبل یخچالي و کّمي نوشت و 
یا ویرایش و چاپ کرد  مقاالت زیادي را در زمینه هاي متعدد به 

مجالت معتبر ارائه کرد.
ــرایط  ــخصاً، هرگز به خاطر زن بودن، ش کینگ مي گوید: »ش
ــر مي کنم که  ــاس نکرده ام و فک ــاعدي را در حرفه ام احس نامس
ــده ام«. به  ــان پذیرفته ش ــا هم دوره اي هاي مرد، با ضوابط یکس ب
راستي که او و کارش به طور قابل توجهي در باالترین سطح قرار 
ــمند در هیئت اعزامي در  دارد و نقش اصلي را به عنوان زن دانش
محیط هاي یخچالي عرض هاي باالي جغرافیایي بازي کرده است. 
ــن نیز مانعي  در حقیقت وي ثابت کرد که حتي محیط هاي خش
ــرفت کاري نیست. کینگ ازدواج نکرد، اما معتقد بود،  براي پیش
ــت  ــردن وقت و انرژي زیادي را از زنان ژئومورفولوژیس ازدواج ک

ــان عمل کنند.  ــدات حرفه اي ش ــد به تعه ــرد و نمي توانن مي گی
کینگ، کار میداني و درک واقعي »ارزش و زیبایي چشم اندازها« 

را براي موفقیت در کار ژئومورفولوژي ضروري مي دانست.

بحث
ــخصي  ــم جنبه هاي منحصربه فرد و متفاوت زندگي ش به رغ
ــت، مي توان  ــن زنان ژئومورفولوژیس ــاي هریك از ای و دیدگاه ه
موضوعات عمومي مشترک و جالبي را در تجربیات زندگي آن ها  
ــل اصلي ترقي خود را  ــخیص داد. چهار تن از این افراد، عام تش
دیدگاه شخصي خویش نسبت به طبیعت و چشم اندازهاي دوران 
ــان براي ادامه کار  ــي و یا اهمیت دادن ویژه پدر یا والدینش بچگ
ــون حمایت و اعتبار خود را مدیون  ــتند. مك فرس خود مي دانس
دوستان دورة دبیرستان و لیسانس اش مي دانست و از این طریق 
ــاس دروني خود، آمادگي این را یافت  بود که او با توجه به احس
ــت برسد و انجام دهد. براساس اطالعاتي که  تا به آنچه مي خواس

شکل 2. کوچالین کینگ در حین کار میداني در ایسلند، ژوئیه )1953(.

شکل 1. به ترتیب از راست )باال(: مري موریساوا )1990(، باربارا زاکرزوسکا )1990(. 
)پایین(: ژاکلین مامریکس وینترر )2004(، جویس برون مك فرسون )1974(.
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در مورد خانواده هاي این افراد وجود دارد، به طور آشکار مي توان 
ــتنباط کرد که هر پنج نفر از خانواده هایي برخاسته بودند که  اس

به تحصیالت، اهمیت مي دادند.
ــي این زنان ایفا  ــي دوم نقش عمده اي در زندگ جنگ جهان
ــته شد انجام  کرد. پس از اتمام جنگ جهاني دوم، از زنان خواس
مهارت هایي را بر عهده گیرند که پیش از آن به مردان اختصاص 
ــکي،  ــتقیمي بر بروویس ــت. جنگ جهاني دوم تأثیرات مس داش
ــر دوران جواني و اوایل  ــاوا که آن زمان در اواخ کینگ و موریس
ــون بردباري،  ــت. خصایصي چ ــد، داش ــود بودن ــالي خ بزرگ س
سرسختي، کار سخت و اعتمادبه نفس در غلبه یافتن بر بحران ها 

بود که آن ها را در کارهاي حرفه اي شان موفق ساخت.

ــاوا، تبعیض شخصي بزرگي را که به عنوان یك ژاپني  موریس
ـ امریکایي با آن روبه رو بود، توضیح داد و اینکه بیشترین شدت 
این تبعیض در طول جنگ جهاني دوم بود. پس از سال 1941، 
ــه علوم دیني حضور داشت اما مشخص نیست  وي در یك مدرس
ــرد. احتماالً، این موضوع  ــه چه موقع مطالعات دیني را آغاز ک ک
ــه ژاپني ها به پریل هاربر45 برمي گردد. یك حوزه  به قبل از حمل
ــد تا قسمتي از  ــبي براي او باش ــت محیط مناس علمیه مي توانس

سال هاي جنگ را پشت سر بگذارد.
ــغلي  ــاوا قبل از دکتري، یك موقعیت ش ــون و موریس مك فرس
آموزشي پیدا کردند. آن ها براي من نوشتند که قبل از اینکه پایان نامه 
ــانس خود را آغاز کنند، به عنوان دبیر و مدرس مذهبي کار  فوق لیس
ــاب  ــنتي زنان به حس مي کردند. تدریس در آن زمان، یك حرفه س
مي آمد. زنان با وجود اینکه با یك چالش اجتماعي و دانشگاهي مواجه 
مي شدند، براي یادگیري رشته تخصصي شان به حدي انگیزه داشتند 
ــطح تحصیالت تکمیلي  ــمي در س که مترصد انجام یك برنامه رس

شدند. در نتیجه، به زودي، از حرفة دبیري منصرف شدند.
بروویسکي و موریساوا که هر دو در ایاالت متحده فارغ التحصیل 
ــان،  ــغول به کار بودند، مخصوصاً در اوایل کارش ــده و در آنجا مش ش
تبعیض هاي جنسیتي زیادي را تجربه کردند اما، از طرف دیگر، کینگ 
ــیتي، در کارش یك مسئله  ــاس کرد که مسئله تبعیض جنس احس
ــت، اگرچه انگلستان کامالً عاري از تبعیض هاي جنسیتي  نبوده اس
نبود. مك فرسون ظاهراً این گونه تبعیض ها را در زمان دانشجویي خود 
تجربه کرده بوده است. به نظر مي رسد مامریکس، به طور مستقیم با 

تبعیض هاي جنسیتي روبه رو نشده بود.
به دلیل تفاوت هاي سني، مرتبه هاي شغلي، زمینه هاي کاري 
ــتند، نمي توان این پنج  در ژئومورفولوژي و انواع کارهایي که داش
ــا این حال، همة  ــه کرد. ب ــت را با یکدیگر مقایس ژئومورفولوژیس
ــگران موفق و برجسته اي شدند. اگرچه امروزه اکثر  آن ها پژوهش
ــاوا و کینگ را در کار حرفه اي شان  ــت ها، موریس ژئومورفولوژیس
ــن پنج نفر، افراد  ــد، اما در علوم زمین، ای ــي موفق نمي دانن خیل
ــتند. همچنین از بین این افراد، موریساوا و  شناخته شده اي هس
ــون و مامریکس، دو زني که در  کینگ، ازدواج نکردند. مك فرس
ــان، تخصص  ــان ازدواج کردند، به خاطر خانواده هایش اوایل کارش
ــي خود را تغییر دادند. مك فرسون براي کاهش کارهاي  پژوهش
ــوژي رو آورد.  ــي در ژئومورفول ــي، به کاربرد دیرینه شناس میدان
ــد، هنگامي  ــکونتش باش ــس براي اینکه نزدیك محل س مامریک
ــتي را قبول کرد،  ــه اقیانوس شناسي اسکریپ، پس که در مؤسس
ــه ژئومورفولوژي  ــت و ب ــت برداش ــرها دس از تمرکز بر دشت س
ــس از اینکه در کارش  ــکي پ زیردریایي پرداخت. اگرچه بروویس

كينگ مي گويد: »شخصًا، 
هرگز به خاطر زن بودن، شرايط 
نامساعدي را در حرفه ام احساس 
نکرده ام و فکر مي كنم كه با 
هم دوره اي هاي مرد، با ضوابط 
يکسان پذيرفته شده ام

ــکي که در زمان جنگ زندگي مي کرد، توانایي، عزم  بروویس
ــجاعت بزرگي از خود نشان داد. او ـ در لهستان ـ نه تنها به   و ش
طور مخفیانه در دبیرستان حضور مي یافت بلکه توانست آموزش 
متوسطه را به پایان برساند و به خدمت ارتش زیرزمیني لهستان 
ــدن بر مصائب، رویارویي  درآید. توانایي او را مي توان در چیره ش
ــفر کردن،  ــگ، به تنهایي به امریکا س ــا و پس از جن ــا چالش ه ب
ــان جنگي، در آموزش  ــد. بنابراین به دلیل مراقبت از مجروح دی

دانشگاهي اش تأخیر ایجاد شد.
ــتان، کینگ هم در طول جنگ  ــکي در لهس همانند بروویس
ــرد. به محض اینکه  ــورش بریتانیا خدمت ک جهاني دوم، به کش
ــانس گرفت، وارد نیروي دریایي سلطنتي44  در سال 1943 لیس
ــازمان هواشناسي پرداخت. اگرچه جنگ  ــد و به خدمت در س ش
ــه تأخیر انداخت، اما  ــي، تحصیالتش را به مدت دو دوره ب جهان
ــواحل نرماندي )در 6 ژوئن  به دلیل فرود نیروهاي متفقین در س
1944 که نقش زیادي در سرنوشت جنگ جهاني دوم ایفا کرد!(، 
ــاحلي عالقه مند شد. استنباطي که مي توان  به ژئومورفولوژي س
ــت که به عقیده  در مورد تجربیاتش از زمان جنگ نمود این اس
ــت به زن یا مرد بودن ارتباطي ندارد، این یك توانایي،  او، موفقی

انگیزه و بخشي از سرشت منحصربه فرد هر کسي است.
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ــخصیت شناخته شده اي شد، ازدواج کرد، اما حفظ خانواده او  ش
را ملزم مي کرد که با کارش سازگاري داشته باشد.

نتايج
ــدرک دکتراي  ــه، همگي م ــث در این مقال ــورد بح زنان م
ژئومورفولوژي گرفتند و به عنوان ژئومورفولوژیست هاي حرفه اي 
ــتم، زماني که زنان در این حرفه نایاب بودند،  نیمه دوم قرن بیس
ــام چنین وظیفه اي، عالوه  بر ذکاوت،  کار کردند. آن ها براي انج
ــتیاق براي  ــم انداز، کار میداني، اش درک عمیق از طبیعت، چش
ــتر، سرسختي، اراده و خودباوري نیز داشتند. البته  یادگیري بیش
ــب مدارج آموزشي داشتند، به طوري که سه  تأخیرهایي در کس
ــال از  ــن از آن ها، وقتي درجه دکترا گرفتند که بیش از 35 س ت
ــق به طبیعت، یادگیري و  ــت. آنان در پي عش سنشان مي گذش
ــدند اما با تشویق والدین،  پژوهش، با نامالیماتي هم مواجه مي ش

همکاران و کمك هاي مالي دانشگاه آن ها را پشت سر گذاشتند.
ــازگاري هاي کاري  ــان برخي ناس ــراد با خانواده هایش این اف
به وجود آوردند اما با این حال با موفقیت به کار خود ادامه دادند. 
ــیتي را به خاطر زن بودن، تجربه  خواه ناخواه آنان تبعیض جنس
ــیت خود، متوقف نشدند و در  کردند، اما هیچ یك، به دلیل جنس
عوض تأکید کردند که براي هر فرد، یك خود دروني وجود دارد 
که صرف نظر از اینکه مرد یا زن باشد، توانایي و طبیعت شخصي 
ــخص مي کند. هر یك از  ــت را مش ــت که پیروزي یا شکس اوس
ــد که ترجیح مي دهند  ــراد، در قالب عباراتي توضیح دادن این اف
ــند تا یك »زن ژئومورفولوژیست«.  »ژئومورفولوژیست زن« باش
ژئومورفولوژیست خوب بودن این زنان، با جنسیت شان، ارتباطي 
ــان تأییدکننده این  ــداف حرفه اي ش ــتیابي به اه ــت و دس نداش
ــاوا است که زنان از خودشان چه تصوري دارند و  ارزیابي موریس

چگونه بر افکار و رفتار دیگران تأثیر مي گذارند.

پينوشتها
1. Dorothy Sack
2. Herries Davis
3. Chorley and et al
4. Tinkler
5. Beckinsale
6. G. K. Gilbert
7. W. M. Davis
8. J. H. Bretz

9. K. Bryan
10. C. H. Crickmay
11. W. J. McGee
12. R. A. Bagnold
13. Marjorie Sweeting
14. Hanna Bremer
15. Cuchlaine A. M. King
16. Barbara Kennedy
17. Marie Morisawa
18. Barbara Zakrzewska Borowiecki
19. 30-year Geographers on Film
20. Joyce Brown Macpherson
21.Jacqueline Mammerickx Winterer
22. Pediments
23. Bedford College
24. King's College
25. S. W. Wooldridge
26. Hertfordshire
27. McGill University
28. Memorial University
29. Rift valleys
30. Louvain (Leuven)
31. Scripps Institution of Oceanography
32. Wisconsin
33. Republican River
34. Wisconsin - Milwaukee (UWM)
35. Midwest
36. Hunter College
37. Bryn Mawr College
38. Arthur Strahler
39. Laboratory instructor
40. Antioch College
41. Binghamton
42. Donald Coates
43. B. R. King
44. Women's Royal Naval Service (WRNS)
45. Pearl Harbor

منابع
Sack, Dorothy (2004), Experiences and Viewpoints of Selected 
Women Geomorphologists from the Mid - 20th Century, 
Physical Geography, 2004, 25, 5, pp. 438- 452.

رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی ام/ شمـــارۀ 1/ پاییز 641394



جاذبه های ژئومورفولوژیکی ایرانی

صديقه اليقی
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا )هیدروژئومورفولوژی(

ی
یع
طب

ی 
گر
ش
رد
گ

چکيده
ــمه های شگفت  انگیز باداب سورت )Badab Soort( واقع در نزدیکی روستای اروست،  چش
از بخش چهاردانگه شهرستان ساری، دوازده چشمه با آب های کاماًل متفاوت از لحاظ رنگ، بو و 
ــورت به معنی »شدت اثر آب گازدار« است که در زبان محلی به آن اروست  ــت. باداب س مزه اس
وائو یا بادو می گویند. از آنجایی که آب چشمه از هر مسیری حرکت کند پلکان ها و آثار زیبایی 
از خود بر جای  می گذارد، در گذشته های خیلی دور که آب چشمه بسیار زیاد بوده است بر روی 
ــرزمینی به مساحت حدود سه هکتار پلکان ها و آثار بسیار زیبایی ایجاد کرده است. در 200  س
سال اخیر که آب چشمه کمتر شده آب فقط بر روی حدود 1000 مترمربع از پلکان ها جریان 
ــمه های پاموکاله ترکیه- به  ــت- مانند چش دارد و بقیه پلکان ها که آب از روی آن ها جاری نیس

رنگ سفید خودنمایی می کنند.

كليدواژه ها: باداب سورت، چشمه هاي آب معدنی، آثار پلکانی، پاموکاله

مقدمه
این اثر زیبا و دیدنی که حدود سه هکتار را دربرمی  گیرد، از 
ــمال به ارتفاعات و تپه های پوشیده از جنگل هایی با درختان  ش
سوزنی برگ محدود می شود، از جنوب مشرف به دره های پایین 
ــرق به ارتفاعات پوشیده از گیاهان بوته ای و  ــت است و از ش دس

چشمه های 
باداب سورت

درختچه ها می رسد. غرب آن را نیز روستای اروست احاطه کرده 
ــمه و حوضچه های باداب سورت خستگی را  ــت. دیدار از چش اس
ــاهدة مناظر  ــگران بیرون می کند و آن ها را از مش از جان گردش
ــت ها مبهوت و  ــتانی پیرامون تا دوردس طبیعی جنگلی و کوهس
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خیره می سازد. خیال انگیزترین صحنه های منطقه به هنگام طلوع 
ــت که تأللو نور خورشید در حوضچه ها و  ــید اس و غروب خورش
انعکاس نور آن ها همراه با سایه روشن طبیعت اطراف، جلوه های 
ــه نمایش می گذارد.  ــین برانگیزی از موهبت خداوندی را ب تحس
ــوش  ــن فرام ــچ گاه از روح و ذه ــه هی ــم نواز ک ــی چش جلوه های
ــود و بارها و بارها طبیعت دوستان را به تماشای خود فرا  نمی ش
ــال زیباست و در هر  ــورت در همه فصول س می خواند. باداب س
ــودش را دارد اما پربازدیدترین زمان،  فصل زیبایی  های خاص خ
ــتان است. چراکه در فصل بهار این منطقه  فصل های بهار و تابس
بسیار سرسبز و خرم است و فصل تابستان نیز زمان خوبی برای 
 آبتنی در حوضچه های زیبا و سرشار از مواد معدنی آن می باشد.

ــتای تاریخی، متمدن و زیبای اروست با وسعت زیادش  روس
ــکیل شده است که سورت نیز یکی  از چندین محله قدیمی تش
از آن ها است. سورت در گذشته های دور محله ای زرتشتی نشین 
ــتیان بر فراز این چشمه ها با آداب و  ــت. گویند که زرتش بوده اس
ــوم خاصی به عبادت خداوند یکتا می پرداخته اند. البته بعدها  رس

این زرتشتیان به آیین مقدس اسالم گرویدند.

مشخصات مواد معدنی چشمه ها
چشمه آب معدنی )Mineral Spring( به چشمه ای گفته 
ــدیم و  ــود که امالح معدنی قابل توجهی، به جز کربنات س می ش
ــدیم، به صورت محلول داشته باشد. امالح موجود  یا سولفات س
ــی دارند اما  ــب خاصیت درمان ــی اغل ــمه های آب معدن در چش
ــتر به دلیل جذابیت  بصری مورد  ــمه های باداب سورت بیش چش

توجه اند. انواع چشمه های آب معدنی عبارتند از:
1. چشمه نمکی حاوی امالح نمکی

2. چشمه گوگردی حاوی محلول هیدروژه سولفوره
3. چشمه آب آهن دار حاوی محلول ترکیبات آهن

ــورت اروست مشتمل بر  ــگفت انگیز باداب س چشمه های ش
ــمه با آب های کاماًل متفاوت از لحاظ رنگ، بو و مزه  دوازده چش
ــمة اصلی است دارای آبی  ــمه ها که چش ــت. یکی از این چش اس
بسیار شور و حوضچه ای کوچك است که عمدتاً در تابستان برای 
ــود. عمق اکثر قسمت های این  ــنا و آب درمانی استفاده می ش ش
دریاچه بین 1 تا 5/1 متر می باشد. اما در یك قسمت از کف این 
دریاچه حفره ای به قطر یك متر وجود دارد که عمق آن بیش از 
چندصد متر می باشد و از عمیق ترین حفره های آبی جهان است. 
اهالی روستای اروست به این قسمت بن ندار )بن یعنی ته، کف، 
ــت داده اند در  ــر( می گویند و به آن لقب حفرة برمودای اروس زی
کناره های این حوضچه رسوبات سیاه رنگی وجود دارد که همراه 
ــتی،  با آب حوضچه جهت درمان دردهای کمر و پا، امراض پوس
ــت. این قسمت در شکل زیر با  ــم و میگرن سودمند اس روماتیس

ــاهده می کنید نشان  ــطح دریاچه مش رنگ قرمزی که بر روی س
داده شده است.

ــمه برای امراض پوستی  به دلیل گوگردی بودن، آب این چش
ــت و از آن به عنوان سرشور یاد می کنند. ساکنان  کامال مفید اس
ــفا یافتن از امراض پوستی خود حمام  منطقه در این آب برای ش
ــا به دلیل اینکه دمای آن تنها اندکی از دمای محیط  می کنند ام
ــت برای گرم کردن آن از داغ کردن سنگ های موجود  باالتر اس
ــمه و گذاردن آن ها در داخل آب چشمه استفاده  در اطراف چش

می نمایند.
ــاد و دارا بودن امالح و مواد  ــوری زی آب دریاچه، به علت ش
معدنی فراوان به هیچ  عنوان در فصل زمستان یخ نمی زند و هیچ 
ــمه دیگر که در  ــت نمی کند. یازده چش جانوری نیز در آن زیس
ــیار کوچك ترند و به اکسیر  ــمه قرار دارند، بس مجاورت این چش
ــه رنگ نارنجی و  ــد. همچنین دارای آب هایی ب حیات معروف ان
ــتی همانند نوشابه ای  کمی ترش مزه اند که به صورت دائمی و نش
ــراف دهانه  ــن در اط ــند. همچنی ــن می جوش گازدار از دل زمی

چشمه ها کمی رسوب اکسید آهن نشسته است.

زيبايی های منظری
ــمه های باداب سورت در مسیر خود از  ــوبی چش آب های رس
ــاری پلکانی با  ــال مانند آبش ــاالی کوه به پایین طی هزاران س ب
ــیار زیبا در رنگ های  ــی خود ده ها حوضچه کوچك بس هنرنمای
نارنجی، زرد، قرمز و طالیی در اندازه های مختلف ایجاد کرده اند 
که جلوه هایی زیبا از طبیعت بکر و دل انگیز به نمایش گذاشته اند. 

باداب سورت در همه فصول 
سال زيباست و در هر فصل 

زيبايی  های خاص خودش را دارد 
اما پربازديدترين زمان، فصل های 

بهار و تابستان است
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ــورت ها فقط به همین دو مکان ختم  در این منطقه باداب س
نمی شوند، بلکه مکان دیگری به نام باداب کوچك که به شورسر 
ــمه است، این  ــامل دو چش ــت نیز وجود دارد که ش معروف اس
ــیار کوچك اند و در منطقه ای در  ــعت بس ــمه از نظر وس دو چش
ــتای اروست واقع اند و خواص درمانی بسیار خوبی نسبت به  روس
ــمه ها دارند. در مجموع در حریم روستای اروست سه  دیگر چش
باداب وجود دارد که دو تای آن جاری است و هر یك از چندین 
ــت تشکیل شده  ــمه، که دارای آب هایی با دمای معتدل اس چش
ــت. دو چشمه در همه ایام سال پر آب هستند و اطراف آن ها  اس
پوشیده از درختچه های زرشك وحشی و ارتفاعات باالتر پوشیده 

از جنگل های سوزنی برگ است.
ــت از نوع ژئوپارک محسوب  ــمه های باداب سورت اروس چش
می شوند و همزمان با آخرین چین خوردگی البرز در پلیوستوسن 
ــن که دوران چهارم زمین شناسی است، شکل گرفته اند.  و پلیوس
ــمه ها بسیار جوان هستند، زیرا اگر چشمه های  در واقع این چش
ــمت شمال طی  ــت را پیاده صدها متر به س ــورت اروس باداب س
ــید که به  ــورت قدیمی می رس ــات به باداب س ــد در ارتفاع کنی
»گودال زمان« معروف است. این چشمه صدها سال است خشك 

ــیار زیبایی از آن باقی است. چه بسا اگر  ــده است، اما آثار بس ش
ــیار زیباتر و شگفت انگیزتر از  ــمه  هنوز جوشان بود بس این چش

چشمه های موجود می  بود.
ــری واقع  ــورت در ارتفاع 1840 مت ــاداب س ــمه های ب چش
شده  اند و در ایران بی نظیرند. تنها در شش کشور دیگر پدیده ای 
ــورت های ایران وجود دارد. که عبارتند  ــبیه باداب س تا حّدی ش
از: پاموكاله در ترکیه، ايوان های مطبق س�فيد و صورتی در 
نیوزیلند، بايش�وايتای در چین، باگنی س�ان فليپو در ایتالیا، 
منطقه س�نگ زرد در ایاالت متحده آمریکا و هيرو ال آگورا 

در مکزیك.

ــورت به خاطر ته نشین  ــت باداب س البته حوضچه های پایین دس
شدن امالح و حوضچه های باالدست، شفاف ترند.

چشمه های باداب 
سورت در ارتفاع 
1840 متری واقع 

شده  اند و در ايران 
بی نظيرند

ــفید رنگ آهکی  ــوبات س ــه به صورت رس ــه در ترکی پاموکال
ــت خواص درمانی و وسعت  ــبت به چشمه های اروس است و نس
کمتری دارد. به پاموکاله در زبان محلی قلعه سفید یا قصر سفید 
ــگری واقع و حمایت های  می گویند و چون در منطقة آزاد گردش
زیادی از آن شده است، گردشگران زیادی را جذب خود می کند.
ــال 1387 به عنوان  ــورت ساری در س ــمه های باداب س چش
ــال 1387، کوه  ــد. در س ــن اثر طبیعی ملی ایران ثبت ش دّومی
ــمه   های باداب سورت و سرو ابرکوه به عنوان سه اثر  دماوند، چش
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ــف معدن کاوی و  ــی قطعی برای توق ــت این اثر باید اقدام از ثب
ــتن جاده  ــده در منطقه، مانند بس ــده ش ــازی صدمات دی بازس
ــین ها تا کنار چشمه می شود، صورت  معدن که موجب تردد ماش
می گرفت. معدن کاوی های گسترده ای در این منطقه زیبا و بکر و 
حتی در سراسر ایران در جریان است که بسیاری از آن ها باید در 
قالب  توسعه پایدار و صرفه اقتصادی پایدار و پردرآمد در مقیاس 

ملی بررسی شوند.

چشمه های شگفت انگيز باداب 
سورت اروست مشتمل بر دوازده 
چشمه با آب های كاماًل متفاوت از 

لحاظ رنگ، بو و مزه است

طبیعی به وسیله سازمان میراث فرهنگی ثبت شدند. چشمه های 
ــمه پاماکاال در ترکیه به عنوان دومین  ــورت بعد از چش باداب س
ــمه آب شور جهان ثبت جهانی شده است. در مورد ترجمه  چش
ــت. وا )باد( به نوعی  تحت  اللفظی باداب واژه مازندرانی »وا اُ« اس
ــاره دارد که با استفاده از آب معدنی درمان  ــم( اش درد )رماتیس

می شود. همچنین باداب به معنی آب همراه با گاز است.

به طور كلی دربارة تهديدات معدن كنار چش�مه موارد 
زير وجود دارد:

ــت موجب کم شدن آب چشمه ها  معدن با کندن پایین دس
شده است.

ــیدن جاده و برداشت از سطح کوه  حفر این معدن که با کش
همراه بوده چشم انداز بسیار زشتی را ایجاد کرده است.

ــیار وسیع قدیمی را در شیب  ــتان بس جاده معدن یك قبرس
ــمت کوه جاده  ــکلت ها از دیوارة س کوه برش داده، طوری که اس
بیرون زده  اند. این موضوع از لحاظ تاریخی و باستان شناسی قابل 

بررسی است.
این معدن در صورت ادامه فعالیت ناگزیر است روزی طبقات 

و حوضچه های چشمه را نیز بکاود.
ــتان مازندران، جنوب  ــمه های باداب سورت واقع در اس چش
شهرستان  ساری، بخش چهاردانگه، دهستان پشت کوه، روستای 

سورت، حدفاصل روستاهای اروست و مال خواست قرار دارد.

بهره برداری نامناسب
ــنگ تراورتن در کنار  ــال 1384 مجوز احداث معدن س در س
ــخص حقیقی صادر شد و با  ــورت برای یك ش ــمه باداب س چش
اینکه سرمایه گذار موفق به تمدید مجوز یا اخذ مجوز بهره برداری 
ــت که پس  ــم حفاری را ادامه می دهد. بدیهی اس ــد. هنوز ه نش
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محمد حسين عباسي
 دبير جغرافيا، قير و كارزين

منطقة گردشگري کوهستاني دریاچة

كليدواژه ها: گردشگري، برم فیروز
که  است  ایران  کشور  جنوبي  استان هاي  از  یکي  فارس  استان 
وضعیت ممتازي از نظر جاذبه هاي تاریخي و طبیعي دارد. کشیدگي 
در عرض جغرافیایي و پراکندگي ناهمواري ها سبب تنوع در اقلیم 
استان شده که خود نمونه کوچکي از اقلیم غالب و متنوع کشور 
ایران است. به عبارت دیگر در استان فارس، در همة فصول سال، 

پدیدة چهار فصل نمایان است. 
استان فارس داراي 31 شهرستان کوچك و بزرگ است. از این 
میان شهرستان سپیدان در شمال غرب استان از وضعیت ویژه اي 
در پدیده هاي جاذب طبیعي برخوردار است. مرکز آن شهر اردکان 
ارتفاع 2225 متري از سطح ژئوئید واقع است و از شهرهاي  در 
کوهستاني و مرتفع ایران به شمار مي رود. شهر اردکان از سه طرف 
در کوهستان محصور شده، لذا رشد کالبدي این شهر بسیار کند 
و فقط از طرف جنوب شرق در حد اندکي امکان پذیر است، لذا 
با کمبود شدید زمین جهت ساخت فضاهاي شهري رو به روست. 
اردکان از طریق یك اتوبان درجه 2 با طول 70 کیلومتر به شهر 
ارتباطي مهم شهرستان  راه  تنها  این جاده  شیراز وصل مي شود. 
سپیدان و بخشي از محور کوهستاني شیراز یاسوج است. راه دیگري 
که از این شهر منشعب مي شود جادة روستایي اما آسفالتة اردکان 

به ُکَمر )کمهر( است.
این شهرستان با داشتن متوسطه ساالنه 600 میلي متر بارش، 
فارس است. ریزش  پرباران ترین شهرستان  برف،  به شکل  عمدتاً 
جّوي به صورت برف، خاصه در ارتفاعات بلند شمال غرب آن، امکان 
ایجاد تنها پیست اسکي براي جنوب کشور را فراهم آورده و اعتدال 

هواي تابستانه و چشمه هاي معدني و پرآب آن سبب شده که از 
مهم ترین مناطق گردشگري تابستانه و زمستانه در جنوب کشور 
به شمار آید. از پدیده هاي جالب و جاذب طبیعي در این شهرستان 
دریاچه و قلة برم  فیروز است که دیدن آن شور و شعف خاصي به 
بیننده مي بخشد. این دریاچه که از مناطق نمونه گردشگري فارس 
شناخته شده و به ثبت رسیده است در شمال اردکان در فاصلة 14 
کیلومتري این شهر و 90 کیلومتري شیراز، در کنار محور اردکان 
کمهر و آبشار مارگون، در محدودة ارتفاعات زاگرس جنوب شرقي 
یا زاگرس فارس واقع شده است. مدار 30 درجه و 17 دقیقه شمالي 
و نصف النهار 52 درجه  شرقي از مرکز آن مي گذرد. ارتفاع دریاچه 
از سطح آب هاي آزاد 3335 متر به صورت چالة بسته اي  است که 
به وسیلة خط الرأسي کوتاه و مدور محاصره شده و به نظر مي  رسد 
در نتیجة یك عملیات فرونشستي ایجاد گردیده است. سطح آن 
پوشیده از مواد ریزدانة آبرفتي است و در بخشي از این چاله که 
دامنه هاي  برِف  ذوب  از  آب هاي حاصل  است  پایین تر  آن  سطح 
بلندتر شمالي و کوتاه  تر جنوب، غرب و شرقي که راه دررو ندارد 
دریاچه اي زیبا و فیروزه اي در آن ایجاد کرده است. سطح این چاله 
پس از ذوب برف در اواسط بهار از علف ها و گل هاي کوتاه قد پوشیده 
مي شود و چشم اندازي زیبا و خاص به وجود مي آورد، به گونه اي که 
تماشاي آن براي طبیعت دوستان و کوهنورداني که سبالن را فتح 
کرده باشند، دهانة آتش فشان خاموش و دریاچه زیباي آن را تداعي 
مي کند. سطح آب در دریاچه برم فیروز نامنظم و بسته به میزان 
برف باریده، در هر سال متغیر است. به لحاظ وجود مواد ریزدانه و 
نرم و رسي آبرفتي در اطراف دریاچه، آب آن در اواسط بهار کدر 
ایام سرد سال  نیست. در  و مناسب آشامیدن  و غیرشفاف است 

َبرم فیروز
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مخصوصاً زمستان به علت افت شدید دما چاله کاماًل به زیر برف 
مي رود و اثري از آن دیده نمي شود. در اواسط بهار، وجود چشمه اي 
در جوار دامنة شمالي و همچنین جویبار هاي باریك ناشي از ذوب 
لطافت خاصي دارد که چشم  و  برف در گوشه گوشة آن، جلوه 
هر بیننده را خیره مي کند. از نیمة دوم اردیبهشت تا اواخر خرداد 
سطح آب دریاچه به حداکثر مي رسد و رشد بهاري گیاهان، همزمان 
با کاهش سرما، زیبایي دریاچه را دوچندان مي کند.هر سال، در 
آخرین هفته اردیبهشت، کوهنوردان فارس به مناسبت اولین صعود 
گروه ایراني به قلة اورست، در این محل جمع مي شوند. این در 
روزهایي است که به علت تابش آفتاب بر دامنه هاي جنوبي، برف ها 
زودتر آب مي شوند. البته دامنه هاي شمالي که شدت تابش آفتاب بر 
آن ها کمتر است همچنان از برف نسبي پوشیده مي مانند. همان طور 
که اشاره شد، در زمستان، چاله مملو از برف مي شود و سطح آن 
کاماًل یخ مي زند. در ضلع شمال دریاچة برم فیروز و در فاصله 3 
کیلومتري آن، قلة معروف برم فیروز یا بهتر بگوییم »قلة  فیروز« با 
ارتفاع 3650 متر در مجموعة کوهستاني دنا واقع شده است. براي 
صعود به قله فیروز ابتدا باید از قلة قالت گرد گذشت و سپس به قله 
رسید. قله هاي میون قالت و مروارید از قله هاي معروف منطقه اند 
که با سه گردنه از یکدیگر جدا مي شوند. قلة زیباي رنج نیز با ارتفاع 
3960 متر در شمال دریاچه نمایان است که پس از کوه بل  اقلید 
بلندترین قلة استان فارس است. تشکیالت زمین شناسي این منطقه 
جوان و منطبق بر پالتفرم زاگرس است. سازند اصلي منطقه رسوبي 
از نوع آهکي )کلسیم و کربنات( است و مارن )سیلیس و آهك( نیز 
در آن دیده مي شود. جهت چین ها عموماً شمال غربي - جنوب 
ترشیاري  به  مربوط  و  جوان  همه  چین خوردگي ها  است.  شرقي 
)دوران سوم( است. به لحاظ وجود سرماي شدید و یخ در زمستان، 
هوازدگي فیزیکي و وجود آب فراوان و اکسیژن، هوازدگي شیمیایي 
نیز به خوبي صورت مي گیرد که نتیجة این فرایند پیدایش خاک در 

بخش کوهستان است.
 مسیرهاي دسترسي به دریاچه برم  فیروز متعدد است ولي فقط 
2 مسیر بیشتر مورد استفاده قرار مي گیرد: 1. مسیر صعود از دشت 
سه چاه واقع در جادة پیست اسکي پوالد کف. در این مسیر، پس 
از رسیدن به شهر اردکان، از طریق جاده کمهر به طرف پیست 
اسکي پوالد کف.  مي رویم و از دشت سه چاه مسیر صعود را شروع 
مي کنیم. در این مسیر پناهگاه برم فیروز نیز وجود دارد که جهت 
صعود زمستانه مناسب است. این مسیر کم شیب است و از دشت هاي 
زیبایي مي گذرد 2. مسیر راهدارخانه و دشت شکرک که در 11 
کیلومتري جاده اردکان به کمهر، بعد از راهدارخانه در شمال جاده 
و یا از روبه روي پیست اسکي پوالد کف شروع مي شود. مسیري 
کوتاه و نرمال است ولي شیب آن از مسیر شماره 1 بیشتر است. 
از این مسیر مي توان با زماني کمتر از 2 ساعت مستقیماً به دشت 

برم  فیروز و دریاچه رسید. این مسیر داراي دو چشمه است؛ یکي 
ابتداي مسیر در ارتفاع 2890 متري است و چشمة دوم کمي باالتر 
واقع شده است. خوبي این مسیر به لحاظ صاف بودن و کم شیب 
بودن و گلي بودن مسیر است، به طوري که از این مسیر با اسب، 
االغ، موتورشاسي بلند و حتي دوچرخه مي توان به دریاچه رسید. 
یکي از زیبایي هاي مسیر دوم پوشش گیاهي منطقه است که شامل 
گیاهان بوته اي خاردار، گون و گل الله واژگون، حسرت، فرفیون و 
پونه کوهي، پیاز وحشي، جاشیر و گیاه معروف و خوش طعم  بن سرخ 
مي شود و بازدیدکنندگان را دست خالي به منزل بازنمي گرداند. در 
زمستان، سرماي شدید و برف و یخبندان امکان پیدایش و رشد 
درخت و حتي درختچه را در این ناحیه از بین برده است. لذا در 
تابستان، سایه جهت پناه گرفتن از تابش سوزندة آفتاب کم است. 
منطقة مزبور محل ییالق عشایر قشقایي است که در فصل تابستان 
در آن اتراق مي کنند و وجودشان جهت صعودکنندگان نعمت است 
زیرا در صورت وقوع حادثه امکان استفاده از االغ یا دیگر کمك هاي 
آنان وجود دارد. صعود در زمستان به علت سرماي شدید و یخبندان 
مستلزم داشتن راهنما و امکانات خاص و مهارت کوهنوردي است، 
ولي در بهار و تابستان که برف ها آب مي شود و سرما وجود ندارد 
براي همگان صعود امکان پذیر است. در این فصل، به لحاظ غلظت 
کم مولکول هاي هوا و تابش شدید آفتاب در ارتفاع، همراه داشتن 
کاله و عینك آفتابي، لباس گرم، جعبة کمك هاي اولیه و... کاماًل 
ضروري است. همچنین به علت برخوردار نبودن منطقه از هیزم 
همراه داشتن اجاق گاز کوهستان کمك بزرگي است. برپایي چادر 
تابش  و  باد  از  ماندن  و محفوظ  استراحت  براي  در کنار دریاچه 
آفتاب امکان پذیر است و صعود را رویایي تر مي کند. همراه داشتن 
و استفاده از قایق بادي نیز، جهت گشت زني در دریاچه به اتفاق 
در صعود  توجه  نکته جالب  است.  و شادي بخش  مفرح  خانواده، 
بهاري عدم تأثیر کاهش اکسیژن در ارتفاع است، لذا امکان صعود 
عالقه مند  سالخوردگان  و  کودکان  مختلف چون  گروه هاي سني 
وجود دارد. عامل فوق امکان استفاده از انواع خوراکي ها را در کنار 
دریاچه میسر ساخته است. امکاني که در صعود به سبالن مشکل و 
تقریباً غیرممکن است. همراه داشتن آب آشامیدني، تنقالت شور و 
ترش و مواد انرژي زا چون خرما ضروري ست؛ زیرا کاهش میزان آب 
بدن و سدیم در صعود طبیعي است. در صورت رعایت حفظ محیط 
جلوه  و  بیشتر  لطافت  دریاچه  محیط  کوهنوردان  توسط  زیست 
خاصي از یك طبیعت بکر ارائه مي دهد. خستگي ها و گرفتاري هاي 
روزمرة ناشي از زندگي در جوامع شهري صعود به محیطي ساکت 
و زیبا چون دریاچة برم فیروز را ایجاب مي کند. به امید صعود همة 
عالقه مندان!گروه کوهنوردي شهرستان قیر و کارزین فارس. صعود: 
جمعه 25 اردیبهشت 1394. ساعت شروع 8:30، صعود به دریاچه 

ساعت 10:30، از طریق مسیر راهدارخانه. 
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تصویرشماره2 ابتداي مسیر حرکت. بعد از راهدار خانه

تصویر شماره 3  پوشش گیاهي امتداد مسیر

تصویر شماره 4  الله واژگون در ابتدا و میانه مسیر دریاچه

تصویر شماره 5 بخش شرقي و جنوبي دریاچة برم 
فیروز در حالي که پوشیده از برف است

تصویر شماره7 موقعیت قله هاي قالت گرد فیروز و 
مروارید در شمال دریاچه
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گزارشي از هم اندیشي »مسائل و مشکالت 
آموزش جغرافيا« در زاهدان

ليال ميرشکاري دبیر جغرافیا زاهدان

ش
ار
گز

اشاره
ــت ماه امسال )94(  ــانزدهم اردي بهش در ش
ــاي اداره کل  ــروه جغرافی ــده اي از همکاران گ ع
ــتان و بلوچستان در زاهدان  آموزش استان سیس
گرد آمدند تا پیرامون »مسائل و مشکالت آموزش 
جغرافیا« هم اندیشي نمایند. گزارشي که مي خوانید 

حاصل آن نشست است.
ــه با تالوت آیاتي چند از کالم اهلل مجید  جلس
ــپس خانم لیال میرشکاري، مؤلف  ــروع شد، س ش
ــي، ضمن عرض تبریك هفته  کتاب استان شناس
معلم به همکاران محترم عنوان بحث را ابالغ کرد 
ــت نقطه نظرات خود را راجع به  و از حاضران خواس
موضوع بیان کنند. نهایت اینکه همکاران به اتفاق 
آرا بر موارد زیر اشتراک نظر داشتند و آن اینکه اگر 
بخواهیم در آموزش موفق باشیم باید عالوه بر به روز 
بودن مطالب درسي از حجم آن ها نیز کاسته شود 
تا بچه ها فرصت یادگیري بیشتري داشته باشند. از 
جمله اینکه دانش آموزان بتوانند از طریق مدرسه 
در طي سال تحصیلي به محیط طبیعي رفته و از 
نزدیك با آن آشنا شوند. در ادامه نظر حاضران در 

جلسه به تفکیك آورده مي شود:

ــیاء، کتب و نشریات را  ــهر تا اش و موزه هر ش
در زمینة درس موردنظر مورد بازدید یا مطالعه 

قرار دهند؛
ــت  ــي الزم جه ــات کمك آموزش ـ امکان
یادگیري بهتر و بیشتر در مدارس فراهم شود؛

ـ وجود چند سیستم کامپیوتري و استفاده 
از همکاران فّناوري جهت راهنمایي.

جغرافیا، علم مكان ها

ليال ميرشکاري
مخصوصاً براي کتاب »استان شناسي« تدبیري 
ــیده و برنامه مدرسه طوري طراحي شود تا  اندیش
ــوزان، در حد امکان همراه با معلم، از یك  دانش آم
یا دو مکان دیدني استان بازدید کنند. البته هزینه 
ــده و از  ــن کار نیز این کار نیز از پیش تعیین ش ای
ــوي آموزش وپرورش، تحت عنوان اردوي علمي  س

استان گردي در درس جغرافیا تأمین شود.

محمدعلي ميرخزايي 
1. یکي از موانع اساسي در عدم پیشرفت 
تحصیلي دانش آموزان بي انگیزگي آنان نسبت 
ــي از  ــت که خود مي تواند ناش به تحصیل اس
ــکالت اخالقي و رفتاري و خانوادگي آن ها  مش

باشد.
ــد دانش آموزان  ــغولیت بیش از ح 2. مش
با وسایل ارتباط جمعي مثل موبایل ، ماهواره، 

اینترنت و...
3. وجود نداشتن تنوع زماني و مکاني در 

حین تدریس.

پروين يوسفي
1. مدت یك ساعت جهت تدریس کتاب 

جغرافیاي استان سیستان و بلوچستان کم است. 
پیشنهاد مي شود کتاب جغرافیاي استان در دو 
ــاعاتي هم به کالس  ــاعت تدریس شود و س س

عملي و بازدید اختصاص یابد.
2. از آنجا که علم جغرافیا علم مکان هاست 
ــاعات تدریس میداني  حجم کتاب کمتر و به س

افزوده  شود.
ــوزش بهتر  ــد جهت آم ــالت رش 3. از مج

استفاده شود.
ــاي علي رض�ا مير  ــه آق ــان جلس در پای
ــاب جغرافیاي  ــت چون کت ــران خواس از حاض
ــت نقاط ضعف و  ــي آزمایشي اس استان شناس
اشکاالت محتوایي آن و یا احیاناً نقاط مثبت کتاب 
را در حین تدریس مورد توجه قرار دهند )حتي 
نقطه نظرات دانش آموزان( و به گروه جغرافیاي 
استان تحویل دهند تا در چاپ هاي آینده اعمال 
شود. خانم میرشکاري نیز اذعان داشت از اهداف 

محبوبه مرعشي
ــب دانش آموزان به رفتن به کتابخانه ها  ـ ترغی

ــاب تربیت  ــن کت ای مهم 
ــناخت و نگاه  ــي با ش دین
ــت،  محیط زیس به  مثبت 
تقویت حس ایران دوستي و 
و... مي باشد  استان دوستي 

که امید است مدرسین محترم در تدریس خود 
به آن توجه داشته باشند و دانش آموزان عزیز از 
این کتاب به عنوان سندي براي شناخت استان 

خود استفاده نمایند.
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اخبار جغرافیايي

کارگاه جغرافیاي هنرستان موفقیان از شهرستان بهارستان در سازمان 
ــا همت عالي  ــال 1386 ب ــتان هاي تهران در س ــرورش شهرس آموزش وپ
دانش آموزان و تالش و پیگیري دبیر جغرافیا در اتاقي با وسعت 100 متر 
مربع تأسیس شد. این کارگاه، که مجهزترین کارگاه هنرستان است، در نوع 
خود از این جهت در کشور کم نظیر است که اوالً به دست خود دانش آموزان 
ــده و ثانیاً ابزار و امکانات آن تقریباً کامل است. کارگاه به امکاناتي  ایجاد ش
از قبیل ویدئوپرژکشن، کامپیوتر، ُکره هاي متعدد، کتابخانه، فضاي سبز، و... 
ــت دانش آموزان صرف آموزش  ــد. در این کالس نیمي از وق مجهز مي باش

نظري و تئوري و نیمي هم صرف آموزش عملي مي شود.

همايش بحران آب و تغيير اقليم
ب�ا حضور رئيس قطب علمي و اس�تاد برتر جغرافياي طبيعي 
دانشگاه خوارزمي تهران )اقليم شناسي( و بنيان گذار اقليم شناسي 
س�ينوپتيك در ايران همايش بحران آب و تغيير اقليم در كاشان 

برگزار شد.
در روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394 ساعت 10 صبح، شهرستان 
کاشان میزبان برگزاري همایش بحران آب و تغییر اقلیم بود. به گفتة دبیر 
اجرایي همایش این همایش با موضوع »تغییر اقلیم و بحران آب« با حضور 
ــور بهلول علیجاني پدر آب و هواشناسي سینوپتیك ایران، در سالن  پرفس
ــد. از مهم ترین اهداف این همایش پاسخ  ــان برگزار ش کانون الزهراي کاش
علمي و عملي به پرسش مهر ریاست محترم جمهوري بود؛ یعني »ضرورت 
فرهنگ سازي مس�ائل زيست محيطي در بستر آموزش وپرورش و 
همدلي و همزباني بين جامعة  انساني و طبيعت«. ضمن این همایش، 
ــهر زیرزمیني دست کند جهان نیز، در نوش آباد،  حاضران از بزرگ ترین ش

دیدن کردند.

ــگاه خوارزمي تهران  ــتاد جغرافیاي طبیعي دانش ــر علیجاني اس دکت
)اقلیم شناسي( و بنیان گذار اقلیم شناسي سینوپتیك در ایران است. 

از وي تاکنون 88 مقاله منتشر شده که 13 مورد آن به زبان انگلیسي 
ــي و 11 مقاله انگلیسي در همایش هاي  ــت. وي تعداد 24 مقاله فارس اس
علمي داخل و خارج ارائه نموده است. به عالوه، 13 طرح علميـ  پژوهشي 
اجرا کرده و 29 رساله دکتري و بیش از 90 پایان نامه کارشناسي ارشد را 

به عنوان استادراهنما قبول مسئولیت کرده است.
شایان ذکر است که اداره آموزش وپرورش کاشان با ارسال بخشنامه اي، 
ــرگروه ها و دبیران مرتبط کل استان اصفهان دعوت کرده بود در این  از س
ــرکت کنند و تدارکات الزم در زمینه اسکان آن ها را نیز فراهم  همایش ش

ساخته بود. 
در پایان همایش، نیز گواهِي حضور به همة شرکت کنندگان داده شد.
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مجله ها

دكتر سيدمهدي موسي كاظمي 
گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور

ي
اي
في
غرا

ج
ع 
اب
من

مجله  جغرافيا در آموزش عالي1
ــارات  ــوي انتش ــه جغرافیا در آموزش عالي )JGHE( از س مجل
ــیز2 و چهار شماره در سال، منتشر مي شود. فهرست  تیلوراند فرانس
مقاالت شماره )1( از دوره )39( در سال )2015( به ترتیب زیر است:

ــرمقاله: تاریکي در لبه شهر )یا چگونه آموزش عالي بهبود  - س
یافته است(؛ ایان هي

ــه اي ژئوماتیك آفریقاي  ــة کیفي مدل آکادمیك حرف - مقایس
جنوبي در برابر درک صنعت از دانش  و مهارت مورد نیاز زیرساخت  

داده هاي فضایي؛ سرنا کوتزي و دیگران
ــجویي دربارة آموزش سیستم هاي اطالعات  - دیدگاه هاي دانش

جغرافیایي )GIS( در جغرافیا؛  مهمت شرمت و بریان کالکي
ــدن در کالس درس جغرافیا؛ بارني  ــة جهاني ش - ترویج اندیش

وارف
- ایجاد فرصت هاي پژوهش  مشترک در برنامه هاي مطالعاتي در 
خارج از کشور: یك مطالعه  موردي از کشور پاناما؛ پاتریشیا سولیس 

و دیگران
- نفشه ها و انقالب هاي مکاني- فضایي: آموزش یك دورة  گستردة 
آنالین آزادMOOC( 3( در جغرافیا؛ آنتوني سي. رابینسون و دیگران.

ــراي تعامل با  ــي دلهره آور ب ــا در کالس درس: تالش - زامبي ه

ــورد برنامه  ارواح ترکیه براي  ــوزان در تفکري انتقادي در م دانش آم
پیوستن به اتحادیه اروپا؛ لیندا مك کارتي و کریستین اسزیراتو

- ردپاهایي در آسمان: استفاده از سیاهه هاي مسیر دانشجویي 
مربوط به سفر مجازي »با دید چشم پرنده« به منظور ارتقاي یادگیري. 

ریچارد تریوس و دیگران.
- تفحصي در ادراکات اجتماعي فضایي جوانان درباره چشم انداز 
ــال و  ــه هاي طراحي اولیه؛ حمیل پیرس آموزش عالي از طریق نقش

دیگران
- هدایت راه  ما از طریق پیوند پژوهش- آموزش؛ جانت اسپیکه

ــاس  ــر مباحث مهم جغرافیایي از طریق یك احس - تبادل نظ
سفر: یادگیري تجربي، مؤثر و مهم در ضمن یك کار میداني؛ اولگ 

گولوبچیکوف
- ایمن سازي یادگیري میداني با استفاده از یك تور قرن بیست 

و یکمي؛ ایان فولر و درک فرانس

مجله آموزش جغرافيا4
مجله آموزش جغرافیا، یکي از چهار نشریة جغرافیایي است که 
توسط انجمن جغرافیایي5 در انگلستان و سه شماره در سال منتشر 
ــماره )1( از دوره )40( در بهار 2015  مي شود. بخشي از مطالب ش

به شرح زیر است:
- سرمقاله؛ مل نورمن
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- آماده بودن براي تدریس منابع طبیعي؛ ریچارد باستین
- مشاورة  جغرافیایي کاردان، آندریا تاپسفیلد

- آموزش جغرافیایي مطمئن تر؛ جما پوالرد و دیگران.
ــیم؛  - جهان مرزها: کاوش ژئوپولیتیکي در امتداد خطوط تقس

کالر کینت
- انگیزه ها براي انتخاب مورد مطالعه در جغرافیاي GCSE؛ الي 

دارلینگتون و کارن دان
- مقدمه اي کوتاه  بر خاک ها، راجر اسمیت

- خاک یك واژة کثیف نیست، ژولي فورنیس
- پشت درزها... داستان یك تي شرت چهار پوندي، هانا کمپیون

- ایجاد متن هاي جدید علمي براي درس ها، استیو پوتیك
- ماري آنتوانت و فرودگاه هیترو: جغرافیاي جامع، چارلز رادینگ

- جاي من: ویمبلدون؛  لیزمتیوز
- نقشه ها به عنوان یك موضوع عادي؛ دیوید گاردنر

- از آرشیو: پیچ و خم هاي ارزیابي؛ روت تاتردل

مجلة تحقيقات بين المللي در آموزش جغرافيا و 
محيط زيست6

ــت  مجلة تحقیقات بین المللي در آموزش جغرافیا و محیط زیس
)IRGEE( را انتشارات راتلج7 از انتشاراتي تیلوراند فرانسیس8 و چهار 
ــماره در سال منتشر مي کند. فهرست مطالب شمارة )2( از دوره  ش

)24( در تابستان 2015 به شرح زیر است:
ــوزش جغرافیاي طبیعي: آیا مربوط  ــرمقاله: پژوهش در آم - س

است؟ جوزف استولتمن و دیگران 
- روش یادگیري مبتني بر پروژه  در آموزش محیط زیست؛  مورات 

ژنك
- ترسیم دانش توپوگرافي: ارزیابي انتقادي سؤاالت کتاب درسي 

جغرافیا؛ ریشاب کومار میشرا
- مدل هاي ذهني دانش آموزان با توجه به خطر سیل در هلند؛  

ادوین بوسچارت و دیگران

ــا و پیامدهاي »بیابان زایي«: نتایج یك مطالعه  - علل، فرآیند ه
ــاله در آلمان؛ ایان  کیفي در مورد تصورات دانش آموزان 12 و 13 س

کریستوف اشکوبرت
- تصورات معلمان استرالیا در بدو خدمت از جغرافیا؛ لو پریستون

مجله جغرافيا9
مجله جغرافیا، یکي از دو مجلة شوراي ملي براي آموزش جغرافیا10 
در ایاالت متحده و شش شماره در سال منتشر مي شود. در شماره )3( 

2015 از دوره )114( مقاالت به شرح زیر چاپ شده است:
ــي جغرافیاي زنجیره  هاي تأمین در تمرین هاي درسي  - بررس

مقدماتي؛ رونالد وي. کاالفسکي و نیل کونر
- بررسي درک دانشجویي از فراگیري دانش در یك شبیه سازي 

نقش بازي از کنوانسیون تنوع زیستي؛ ماتیو اسکونر و دیگران
ــتم هاي اطالعات جغرافیایي به  ــوزش ضمن خدمت سیس - آم
ــیس  ــتفاده ازTPACK 11؛ یونگ یون هونگ و فرانس ــان با اس معلم

استونیر
- دستور کار تحقیقاتي براي فناوري هاي مکاني فضایي و آموزش؛ 

تام بیکر و دیگران

مطالعات درياي خزر
)مطالعة  موردي: فيزيك دريا(

هر گونه فعالیت  در محیط هاي دریایي نیاز به آگاهي از پارامترهاي 

75 رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی ام/ شمـــارۀ 1/ پاییز 1394



کمي و کیفي آب دارد. دریاي خزر، که به عنوان بزرگ ترین 
حوضة آبي داخل خشکي در مرز قاره هاي آسیا و اروپا واقع شده 

فاقد ارتباط هیدرولوژیك با دریاهاي آزاد است. این کتاب براي 
عالقه مندان به دریاي خزر، به ویژه در مورد فیزیك این دریا، 

مناسب است. مؤلف کتاب خانم دکتر اشرف السادات شکر باغاني 
از اعضاي هیئت علمي پژوهشکدة برنامه ریزي درسي و نوآوري هاي 

آموزشي، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، وابسته سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، است. این کتاب در سال 1393 از 
سوي انتشارات آثار فکر در 116 صفحه منتشر شده است. عناوین 

فصل هاي کتاب به ترتیب زیر است:
فصل اول: تقسیم بندي دریاي خزر؛

قسمت دوم: وضعیت جغرافیایي و اکولوژیکي دریاي خزر؛ 
قسمت سوم: بادهاي دریاي خزر؛

قسمت چهارم: نام هاي گوناگون دریاي خزر؛
قسمت پنجم: آلودگي هاي دریاي خزر؛

قسمت ششم: دریاي فرصت ها؛
قسمت هفتم: تنوع زیست محیطي؛

قسمت هشتم: جریان هاي دریاي خزر؛
قسمت نهم: جریان شکافنده.

ــمیة اسامي جغرافیایي برگزار مي شد.  )IGU( در خصوص وجه تس
اگرچه طي ده ها سال مطالعه دربارة وجه تسمیه اسامي جغرافیایي 
موضوع معمول همایش هاي بین المللي کارتوگرافي بود، اما در همایش 
پاریس براي نخستین بار این مطالعات رسمیت پیدا کرد. مطالعة وجه 
ــامي جغرافیایي از این پس نه تنها در جلسات دوساالنة  ــمیه اس تس
 UNGEGN ــابقة اسمي و در جلسات دو ساالنه  ICOS به عنوان س
ــابقه اسامي تقسیمات کشور مطرح مي شود، بلکه در  18 به عنوان س

ــابقة کارتوگرافي مکاني در جلسات  ICA-IGU نیز مورد بررسي  س
قرار مي گیرد.

ــي در همایش  ــامي جغرافیای ــمیة اس ــه مطالعة وجه تس دامن
ــا تا حوزه تماتیك  ــي کارتوگرافي پاریس از حوزه جغرافی بین الملل
متفاوت بود. از نظر جغرافیایي بیشترین توجه بر روي کشور برزیل و 
قاره اروپا بود و مقاله اي نیز با عنوان »تونس، امتداد منطقه مدیترانه اي 
اروپا« ارائه شد. طیف موضوعات از جمع آوري اسامي جغرافیایي تا به 
کار گیري سرورهاي اسامي متفاوت بود.  در این همایش موضوعاتي 
همچون کاربرد اسامي قومي و مکان  آن ها در اطلس مدارس تا ایجاد 
پایگاه داده ها براي اسامي و نیز احیاي اسامي پیشین برخي مناطق 
ــمي بودن برخي مکان ها تا ایجاد  جغرافیایي و رفع ابهام از چند اس

اسامي جدید، مطرح شد.

وجه تسمية اسامي جغرافيايي در كاتوگرافي12
بنا بر خبر ادارة کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور13، 
ــاتي در خصوص مطالعة  وجه تسمیة اسامي  پس از برگزاري جلس
ــت و پنجمین همایش بین المللي  ــي )توپونیمي( در بیس جغرافیای
ــهر پاریس  ــوالي 2011 در ش ــه در تاریخ 8-3 ج ــي ک کارتوگراف
ــد. این کتاب با ویرایش پیتر جردن14 و فرین اورملینگ 15  برگزار ش
ــش پاریس، از منظر مطالعه  ــر گردید. همای در آوریل 2013 منتش
ــمیة اسامي جغرافیایي، همایشي استثنایي، به  در خصوص وجه تس
شمار مي رود، زیرا براي نخستین بار بود که جلسه اي مشترک میان 
انجمن بین المللي کارتوگرافي )ICA(16 و اتحادیه بین المللي جغرافیا17 

مديريت گردشگري در سايت هاي جهاني19
مناطق حفاظت شده، به ویژه سایت هاي میراث جهاني، جاذبه هاي 
اصلي گردشگري هستند و شمار بازدیدکنندگان آن ها به سرعت در 
حال افزایش است. این سایت ها که چشم اندازهایي طبیعي،  فرهنگي 
ــتم ها وجود دارند، براساس  ــتثنایي هستند و در همة اکوسیس و اس
ــور به امضا رسید،  ــال 1972 بین 175 کش موافقت نامه اي که از س
طبق فرایندي دقیق انتخاب مي شوند. در مورد ایران، سه سال پس 
ــه اثر شاخص و  ــورمان در معاهده میراث جهاني، س از عضویت کش
ــید )شیراز( و  ــتة ، زیگورات چغازنبیل )شوش(، تخت جمش برجس
میدان نقش جهان )اصفهان( در یونسکو ثبت شد. هم اکنون در ایران 

حدود 18 اثر ثبت شده داریم.
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ــئله مدیریتي مهم در سایت هاي طبیعي  ــگري یك مس گردش
ــگري صنعتي با هزینه هاي  ــت. گردش و فرهنگي میراث جهاني اس
مشخص و با توان هاي بالقوه براي کمك به اقدامات حفاظتي است. 
مرکز میراث جهاني یونسکو این توان ها را شناسایي کرده و متقاعد 
ــطوح متفاوت فرایندهاي  ــت که با اقدامات مناسب در س ــده اس ش
گردشگري پایدار، مي توان گردشگري را مدیریت کرد تا منافع ویژه 
ــود. کتاب »مدیریت گردشگري در سایت هاي  ــایت تولید ش یك س
جهاني« با همین هدف براي راهنمایي مدیران سایت ها طرح ریزي 
ــیله »آرتور پدرسون« در سال 2002 )در  شده است. این اثر به وس
ــده و آن را دکتر  ــارات مرکز میراث جهاني یونسکو( نوشته ش انتش
ــین فراهاني ترجمه کرده اند که توسط  رضا خوش رفتار و دکتر حس
جهاد دانشگاهي دانشگاه زنجان در چهار فصل و 97 صفحه در سال 
ــیده است. عنوان کامل  اثر »مدیریت گردشگري  1393 به چاپ رس
در سایت هاي جهاني: راهنماي عمل براي مدیران سایت هاي میراث 

جهاني« است.

ــي شده و پس از مروري بر بیابان هاي ایران به کنکاش  بیاباني بررس
پدیده شوم بیابانزایي پرداخته شده است.

ــي ویژگي  آب و هواي  ــت کتاب به بررس ــش فصل نخس در ش
ــك و نیمه خشك( پرداخته شده است. در فصل  بیابان )مناطق خش
هفتم کتاب بیابان هاي ایران و به ویژه تغییر مرزهاي مناطق خشك و 
نیمه خشك در دهه هاي اخیر در پهنه ایران زمین بررسي شده است. 
در فصل هشتم پدیده ویرانگر بیابان زایي بررسي شده است. در فصل 
نهم مرگ خاموش پهنه هاي آبي در مناطق خشك و نیمه خشك از 
جمله رخداد ویراني آرال، ارومیه، گاوخوني )زاینده رود( و تاالب هاي 
ــترش  هورالعظیم )هورالهویزه( و پیامدهاي آب و هوایي به ویژه  گس
پهنه هاي آب و هواي مناطق خشك و نیمه خشك و پدیدة  افزایش 
روزهاي گرد و غباري بررسي شده است. مؤلف کتاب آقاي دکتر تقي 
طاوسي دانشیار گروه جغرافیایي طبیعي و آب و هواشناسي دانشگاه 
سیستان و بلوچستان است. این کتاب در سال 1394 توسط دانشگاه 

سیستان و بلوچستان منتشر شده است.

پينوشتها
1. Journal of Geography in Higher Education
2. Taylor & Francis
3. massive open online course
4. Teaching geography
5. Geographical Association (GA)
6. International Research in Geographical and Environmental 
Education
7. Routledge
8. Taylor & Francis Group
9. Journal of Geography  (http:// www. tandfonline. com/loi/ 
rjog20)
10. National Council for Geographic Education (NCGE)
11. technological, pedagogical, and content knowledge
12.Toponyms in Cartography
13. http://cadastre. ssaa.ir/hom. aspx
14. peter Jordan
15. Ferjan Ormeling
16. International Cartographic Association
17. International Geographical Union
18. United Nations Group of Experts on Geographical Names
19. Management Tourism at world Heritage sites

بيابان و بيابان زايي از نگاه آب و هواشناسي
هدف از نگارش کتاب »بیابان  و بیابان زایي از نگاه آب وهواشناسي«، 
ــرزمین هاي  ــي بازیگران آب و هواي س ــي چگونگي نقش آفرین بررس
خشك و نیمه خشك از یك سو و شناخت ویژگي هاي زیست محیطي 
بیابان از سوي دیگر است. بنابراین،  نخست آب و هواي بیابان ها، بر پایة 
نقش سازندگان در پیدایش ویژگي هاي ساختاري متفاوت تیپ هاي 
گوناگون بیابان کنکاش شده است. سپس تالش شده تا پدیدة ویرانگر 
»بیابان زایي آب  وهوایي« و »بیابان زایي هیدرولوژیکي« از نگاه آب و 
هواشناسي بازخواني شود. چرا که امروزه محیط  زیست بشري به ویژه 
ــرزمین هاي »خشك« »نیمه  خشك« و »خشك نیمه نمناک« و  س
ــور پهناور ایران با آسیب وحشتناک ناشي از این پدیدة  از جمله کش
شوم و »ویراني سرزمین« رو به رو شده است. براي نیل به این اهداف، 
نوشته هاي این کتاب در نه فصل دسته بندي شده اند. در این فصول 
نخست ویژگي ها، بازیگران و سازه هاي گونه هاي متفاوت آب و هواي 
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سعيد بختياری 
مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی

ن
ها
ج
ی 

ها
ور 

ش
ک

ان سود

نام رسمي: جمهوري سودان
SUDAN نام بين المللي: سودان

کشور سودان با مساحت 068/886/ 1 کیلومتر مربع مساحت 
ــور جهان(، بعد از مصر و اتیوپي، سومین کشور  )پانزدهمین کش
ــمال غربي این قاره جاي گرفته است.  ــت که در ش آفریقایي اس
ــمال به مصر، از شمال خاوري به دریاي سرخ، از جنوب به  از ش
سودان جنوبي، از غرب به کشورهاي جمهوري افریقاي مرکزي و 
چاد و از شمال غربي به کشور لیبي محدود است و به دو منطقه 

جغرافیایي متمایز تقسیم مي گردد: 

الف: دشت ها و كويرهاي شمالي كه در دنبالة  
            صحراي افريقا و كوير ليبي قرار دارد.

ب: منطقه هموار مركزي و جنوبي

ــکیل  ــت هاي پهناوري تش ــودان را دش ــش بزرگي از س بخ
ــل به دو بخش  ــزرگ رودخانه نی ــیلة درة ب ــد که به  وس مي دهن

خاوري و باختري جدا مي شوند.
ــودان در کرانه دریاي سرخ هم سطح  ــت ترین بخش س پس
ــت و بلندترین نقطة آن قلة کینیتي به ارتفاع  آب هاي جهان اس

3187 متر است. 

ــور سودان گرم و خشك است. رودخانة  آب و هوا: اقلیم کش
ــدد آن از قبیل  ــول 6671 کیلومتر و ریزابه هاي متع ــل به  ط نی
ــور را مشروب  ــفید، بحرالغزال و عطره این کش نیل آبي، نیل س

مي سازند. 
جمعيت: براساس آمار سال2013، سودان جمعیتي بالغ بر 
ــور جهان( دارد. از این  ــي و ششمین کش 34/848/000 نفر )س
ــاکن شهرها و 66/8 درصد ساکن روستاها  تعداد 33/2 درصد س
ــند. تراکم جمعیت نیز در این کشور 18/5 نفر  )2011( مي باش

در هر کیلومتر مربع است.
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توزيع سني: براساس آمار سال 2012، 42 درصد افراد زیر 
15 سال، 27/5 درصد بین 15 تا 29 سال، 16/7 درصد بین 30 
تا 44 سال، 8/9 درصد بین 45 تا 59 سال، 3/6 درصد بین 60 
ــال و 0/2 درصد نیز  ــال، 1/1 درصد بین 75 تا 84 س تا 74 س
ــال سن دارند. امید به زندگي در هنگام تولد براي  بیش از 85 س

مردان 60/6 سال و براي زنان 64/7 سال )2012( است. 

تولد و مرگ و مير: طبق آمار سال 2012، میزان تولد 31/7 
ــر در هر هزار نفر  ــزار نفر، میزان مرگ و میر 8/3 نف ــر در هر ه نف
ــودکان نیز 55/6 نفر در هر هزار تولد بوده  و میزان مرگ و میر ک

است. 

ــال 2013،  حدود 52 درصد جمعیت  تركيب  نژادي: در س
ــور سیاه پوست، 39 درصد عرب، 6 درصد به جا و 2/5 درصد  کش

از بقیه نژادها بوده اند. 

ــور  ــش از 97 درصد جمعیت این کش مذه�ب و زب�ان: بی
ــایر ادیان اند. زبان رایج و رسمي  ــلمان سني و 3 درصد از س مس
ــت که به خط عربي نوشته مي شود و انگلیسي زبان  آن عربي اس

دوم آن به شمار مي رود. 

ــا 310، 632، 4 نفر  ــوم )خارطوم( ب ــهر خرط پايتخت: ش
ــودان است. دیگر شهرهاي  ــور س جمعیت )2011( پایتخت کش
ــر(، خرطوم  ــان )1/849/659 نف ــد از: ام درم ــم آن عبارت ان مه
ــودان  ــمالي )1/012/211 نفر(، نیاال )492/984( و پورت س ش

)394/561نفر(.

ــودان جمهوري با دو مجلس  نوع حکومت: نوع حکومت س
ــن احمد  ــور: آن ژنرال عمر حس ــت. رئیس جمه قانونگذاري اس
ــیر از سال 1989  و رئیس دولت، رئیس جمهور: ژنرال عمر  البش

حسن احمد البشیر از سال 1993 مي باشد. 
ــا 32 عضو و  ــوراي ایالت ها ب ــه از دو مجلس، ش ــوة مقنن ق
ــکیل  ــال، تش ــس ملي با 354 عضو، هر دوره به مدت 5 س مجل
ــورهاي انگلستان و مصر در  ــت. استقالل سودان از کش یافته اس

 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماه نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله ه��ای رش��د عموم��ی و تخصص��ی، ب��رای معلم��ان، مدی��ران، مربی��ان، 
مش��اوران و كاركن��ان اجرایی م��دارس، دانش جویان دانش��گاه فرهنگیان 
می ش��ود.  منتش��ر  و  تهی��ه  و...،  آموزش��ي  گروه ه��اي  كارشناس��ان  و 

 نش�انی: ته��ران، خیاب��ان ایرانش��هر ش��مالی، س��اختمان ش��مارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 � 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

 رشد آم�وزش ابت��دایی   رشد تكنولوژی آموزشی 
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رش�د آم�وزش ق�رآن و مع�ارف اس�امي  رش�د آم�وزش زب�ان و ادب فارس�ی 
 رش�د آم�وزش هن�ر  رش�د آم�وزش مش�اور مدرس�ه  رش�د آم�وزش تربيت بدنی 
 رش�د آم�وزش عل�وم اجتماع�ی  رش�د آم�وزش تاری�خ   رش�د آم�وزش جغرافي�ا 
 رش�د آم�وزش زبان ه�اي خارج�ي  رش�د آم�وزش ریاضی   رش�د آم�وزش فيزیك 
 رش�د آم�وزش ش�يمی  رش�د آم�وزش زیست شناس�ی  رش�د مدیری�ت مدرس�ه

دبس�تانی  پي�ش  آم�وزش  رش�د  کار دان�ش   و  فنی و حرف�ه ای  آم�وزش  رش�د   

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

ریاضی
متوسطه دوم

مجله های بزرگسال عمومی 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود(:

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:
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ــتقالل( آن اول  ــد، لذا روز ملي )اس ــخ 1956/1/1 محقق ش تاری
ــال 1956 به عضویت سازمان ملل  ــودان در س ــت. س ژانویه اس
ــز عضویت  ــازمان ها نی ــالوه بر آن در این س ــد و ع ــد درآم متح
 ،)UNCTAD( ــد ــعه ملل متح ــارت و توس ــس تج دارد. کنفران
ــازمان خوارو بار  ــد )UNICEF(، س ــودکان ملل متح صندوق ک
ــي انرژي  ــس بین الملل ــد)FAO(، آژان ــل متح ــاورزي مل و کش
ــعه)بانك جهاني/ ــي)IAEA(، بانك بین المللي ترمیم و توس اتم
IBRD(، سازمان بین المللي هواپیمایي کشوري)ICAO(،انجمن 
ــعه)IDA( بنگاه مالي بین المللي)IFC(، سازمان  بین المللي توس
 ،)IMO(ــتیراني ــازمان بین المللي کش ــي کار)ILO(، س بین الملل
ــازمان آموزش،  ــي مخابرات راه دور)ITU(، س ــه بین الملل اتحادی
ــعه  ــازمان توس ــي ملل متحد)UNESCO(، س ــي و فرهنگ علم
 ،)UPO(ــت ــل متحد)UNIDO(، اتحادیه جهاني پس صنعتي مل
ــي مالکیت  ــازمان جهان ــت)WHO(، س ــازمان جهاني بهداش س
ــازمان جهاني هواشناسي)WMO(، سازمان  معنوي)WIPO(، س
ــدت افریقا)OAU(، مجمع  ــازمان وح تجارت جهاني)WTO(، س
ــورهاي افریقا، کارائیب و اقیانوس آرام )ACP(، بانك توسعة  کش
ــازمان  ــرب، جنبش عدم تعهد و س ــه ع ــالمي)IDB(، اتحادی اس

کنفرانس اسالمي. 

كشاورزي و صنايع: محصوالت عمده این کشور عبارت اند 
ــه اي، پیاز خشك، بادام زمیني،  ــکر، ذرت خوش از )2012(: نیش
ــیب زمیني، خرما، ارزن، گوجه فرنگي، گندم، بامیه،  موز، انبه، س

پنبه دانه، دانة کنجد، یام، تخمه

ــه کمتر از 1/780  ــوء تغذیه ک تغذيه: تعداد افراد داراي س
ــال )08-2006( بالغ بر  ــرف مي کنند در س ــري انرژي مص کال
ــور بوده  ــر، معادل 22 درصد کل جمعیت کش 8/800/000 نف

است. 

آموزش: نرخ باسوادي سودان در سال 2011، حدود 71/9 
ــت. جدول ذیل خالصه اي از نسبت هاي آموزشي  درصد بوده اس
دوره هاي تحصیلي )09-2008( را در این کشور نشان مي دهد. 

تعداد دورة تحصیلي
معلمان

تعداد 
دانش آموزان

نسبت دانش آموز به 
معلم

128/63338/441ابتدایي

-82/66522/2متوسط

4/48645/56عالي

دولت و ملت، همدلي و هم زباني

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

  نشانی: تهران، صن�دوق پستی  امور مشترکين: 16595/111
 تلفن امور مشترکين:  14ـ 77339713 و 77335110 و 77336656ـ021

 عنوان مجات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قباًل مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
پس از واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، 
به دو روش زیر،  آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست،  شعبة سه راه 

مشترك مجله شوید: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشانی:  www.roshdmag.ir و تكمیل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزی؛ 
2. ارسال اصل فیش بانكی به همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشی 
یا از طریق دورنگار به شمارة 77333192. لطفًا كپی فیش را نزد خود نگه  دارید.

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