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دكتر سياوش شايان

نخســتين جغرافي دانان كار خود را با محاســبات ابعاد زمين و 
خورشيد و ماه آغاز كردند. بعدها موضوعات كاربردي تري را مورد توجه 
قرار دادند و به محاسباتي پرداختند كه بتوانند با آن ها تأثير حركات زمين 
را بر فعاليت هاي كشاورزي و اقتصادي مشخص نمایند. طول وعرض 
جغرافيایي مکان هاي مهم اقتصادي را مشــخص كردند و به محاسبه 
دوره هاي برگشــت سيالب ها و رفتار رودخانه ها طي ساليان متمادي 
و تأثير آن ها بر حاصلخيزي زمين هاي زراعي پرداختند. جغرافي دانان 
مسلمان نيز براي مسلمانان سرزمين هاي مختلف، زاویه قبله را محاسبه 
كردند و به نوشــتن سفرنامه ها و ویژگي هاي سرزمين هاي اسالمي و 
معرفي ســرزمين هاي جدید پرداخته و سعي كردند آثار مشخص و 
به ویژه بالد گوناگون و ویژگي هاي اقتصادي و اجتماعي آن ها را ثبت 
كرده و براي دیگران به یادگار بگذارند. كشف سرزمين هاي دور دست 
و عقاید و مذاهب مردمان آن ها را به نوشتن »مسالك و ممالك« سوق 
داد و آن گاه بررسي ساز وكار هاي طبيعت و پدیده هاي جذاب آن نظر 
جغرافي دانان را به خود معطوف كــرد. كنجکاوي هاي جغرافي دانان 
دربارة پدیده هاي طبيعي به نوشتن مطالبي ارزشمند انجاميد كه هنوز 
هم نوشــته هاي آنان كه پایة و مایه بررسي هاي امروزین سازوكارهاي 
طبيعت محســوب مي شود: نوشــتن آثاري دربارة كوه ها و چگونگي 
پيدایش و تحول آن ها، رودها و ویژگي هاي طبيعي آن ها و تأثير گذاري 
آنان بر تحوالت ارضي و كشــاورزي، مطالبــي دربارة آب هاي پنهان 
)زیرزميني(، گوهرها و خواص آن ها و ذكر پراكندگي آن ها در مناطق 
مختلف،  گياهان و جانوران غریب و تازه و ناشناخته، همگي موضوعات و 
حتي عناوین نوشته هاي جغرافي دانان در طي اعصار و قرون بوده است.
در دوره هاي جدید، آموزش ساز و كار گردش هاي وضعي و انتقالي 
زمين، ویژگي قاره ها و كشــورها و پراكندگي فعاليت هاي اقتصادي از 
جمله مواردي بوده كه جغرافي دانان را به خود مشــغول داشته و در 
بسياري از كشورهاي جهان متون اصلي آموزش جغرافيا در دوره هاي 
ابتدایي،  متوسطه و حتي آموزش عالي سرشار از موارد فوق بوده است.
آموزش جغرافياي وطن دانش آموز، آموزش وضعيت جغرافيایي 
جهان و قوانين عمومي جغرافيا جزء الینفك آموزش جغرافيا در همه 
كشــورها بوده و هست. اما در دو دهة اخير با توجه به مسایل محيط 

زیستي كه در مقياس هاي مختلف، از محلي تا منطقه اي و ملي گرفته تا 
جهاني مطرح شده اند، جغرافي دانان وظيفه پرداختن به مسایل محيط 
 زیســتي را نيز برعهده گرفته اند. به نظر مي رسد در دوره هاي مختلف 
تاریخي تحول علم جغرافيا، عنوان جغرافيا همواره محفوظ مانده اما در 
این ظرف، محتویات مختلفي جایگزین و جاري شده اند. در یك زمان 
محاســبات ریاضي زمين، زماني دیگر مسالك و ممالك و در دوره اي 
از زمان آموزش قاره ها و كشــورها و قوانين جغرافيا و اكنون، آموزش 

مسایل محيط  زیستي.
نگاهي به مسایل و مشکالت عمدة جهان امروز كه در رشته هاي 
مختلف علوم از هواشناسي تا فيزیك، از شيمي گرفته تا علوم  سياسي 
و روابط بين الملل مطرح شــده اند نشــان مي دهد كه مسایل محيط 
 زیستي همچون بيابان زایي، تغييرات اقليمي، خشك سالي ها، زباله ها و 
پسماندها، آلودگي ها، نابودي گونه هاي گياهي و جانوري )تنوع  زیستي( 
و امثال آن ها ذهن بسياري از دانشمندان جهان امروز را به خود مشغول 
داشته است. اكثر این مسایل در مکان هاي جغرافيایي اتفاق مي افتند و 
از مکان جغرافيایي سرچشمه مي گيرند و بر محيط هاي جغرافيایي تأثير 
مي گذارند. به عبارتي، مســائل محيط  زیستي وابستگي زميني دارند. 
آن ها از زمين جدا نيســتند و بر زمين تأثير مي گذارند، و چه كساني 

الیق تر براي بررسي همه جانبة این مسایل جز جغرافي دانان.
جغرافي دانان طي دو دهه اخير وظيفة آموزش هاي محيط  زیستي 
را در بســياري از كشورهاي جهان برعهده گرفته اند و متون بسياري از 
كتاب هاي آموزشي جغرافيا در دوره هاي ابتدایي تا دانشگاهي ، بحث و 
بررسي مسایل كنوني جهان از دیدگاه محيط زیستي و جغرافيایي است.

كتاب هاي درسي كشــورمان را ورق بزنيد؛ نه تنها در كتاب هاي 
درسي جغرافيا، بلکه در كتب علوم، زبان، ادبيات فارسي، زیست شناسي 
و زمين شناسي و... مجموعه مباحث مرتبط با مسایل زیست محيطي 

مطرح شده اند.
جغرافي دانان با دید همه سونگري كه از كليت مباحث و روش هاي 
بررســي جغرافيا كسب كرده اند، مکان رفيعي در آموزش  این مباحث 
دارند و مسلماً هر كتاب مستقلي كه در باب »انسان و محيط زیست« 
نوشته شود، اولویت تدریس آن با دبيران و فرهيختگان علم جغرافياست.

وآموزش حميط  زيست
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جواد درويشی خاتونی
كارشناس سازمان زمين شناسی و اكتشافات معدنی كشور

چكيده
یکی از نواحی ایران كه تحت تأثير پدیدة نوظهور گرد و غبار، به دليل شرایط خشك سالی های اخير، قرار گرفته استان 

خوزستان است. 
تداوم این گردوغبارها سبب بروز آثار نامطلوب زیستی و بروز خسارات فراوان در زمينه های كشاورزی، صنعتی، حمل و 

نقل و سيستم های مخابراتی گردیده است. 
تحليل هایی بر روی تعداد روزهای غبار در طول سال و مقایسه سال های مختلف، ميزان ماندگاری و شعاع دید در ایستگاه 
اهواز در طی ده سال و در طول فصول و ماه های مختلف سال انجام گرفته است كه نشان می دهد بيشترین روزهای غبار 
در سال 2008 )1387( با تعداد 123 )بيش از 4 ماه( روز در سال و كمترین ميزان مربوط به سال 2014 )1393( با تعداد 
27 روز در سال بوده است. بيشترین روزهای غبار در ماه ژوئن )تير( با ميزان متوسط 14 روز و كمترین ميزان در ماه نوامبر 
)آبان( با متوسط 1/4 روز در ماه اتفاق افتاده است. بيشترین ميزان وقوع غبار در بازة زمانی ده سال )2005-2014( با شعاع 
دید كمتر از 500 متر 15 مورد و بين 500 تا 1000 متر 26 مورد در سال 2008 و تعداد 16 مورد با شعاع دید كمتر از 

500 متر و 16 مورد با شعاع دید 500 تا 1000 متر در سال 2009 ثبت شده است.
با مقایسه ای فنی بين سال های مختلف متوجه می شویم كه در سال های اخير ميزان ماندگاری و پایداری غبار در استان 
خوزستان حدود چهار برابر افزایش یافته و ميزان  آلودگی هم تا مرز 10 هزار ميکروگرم بر متر مکعب رسيده است. بيشترین 
ميزان ماندگاری 162 ساعت با شعاع دید زیر 1000 متر در سال 2009 در ایستگاه اهواز مشاهده شده است. البته این 
ميزان فقط برای ساعات متوالی، بدون هيچ  وقفه ای، می باشد كه این ميزان به بيش از 500 ساعت با وقفه هایی در همان 

سال چند ساعته ثبت ركورد كرده است.

كليدواژه ها: توفان غبار، تحليل آماری، ماهيت و ماندگاری غبار، خوزستان

مقدمه
كشور ایران به لحاظ ویژگی های خاص اقليمی و موقعيت جغرافيایی 
از  نيمه خشك جهان محسوب می شود و  از سرزمين های خشك و 
نظر طول و عرض جغرافيایی با كمربند بيابانی جهان مطابقت دارد. 
مربع  كيلومتر  هزار   450 حدود  ایران  بيابان های  تقریبی  مساحت 

برآورد می شود )احمدی، 1375(. 

با توجه به قرارگيری ایران در این اقليم توفان های گرد و غبار در 
نيمه  شرقی و مركزی و جنوب غربی ایران بسيار شایع است كه با 
تغيير اقليم و خشك سالی های اخير اكثر دریاچه ها و مناطق مرطوب 
خشك شده و به عنوان منبع مهمی برای توفان های گرد و غبار به شمار 
می آیند. در ایجاد پدیدة ریزگردها عوامل بسياری دخيل هستند و 

غباردرخوزستان
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سال ها زمان سپری شده است تا منطقه وسيعی از خاورميانه شامل 
جنوب ایران، عراق، كویت، عربستان و حتی سوریه و شمال و شمال 
شرق آفریقا دچار تغييرات اقليمی گردد و نتيجه آن خشك شدن 
بستر رودخانه ها و تاالب ها، از بين رفتن باغات و استپ ها، تشکيل 
كویر، گسترش بيابان و ایجاد محل های وسيع برای تاخت و تاز باد و 
برداشت ریزگرد و انتشار آن در منطقه ای وسيع شامل كشورهای ذكر 
شده در باال گردد. عوامل اصلی مؤثر بر ميزان گرد و غبار شامل: بارش، 
توليد گرد و غبار  باد و وجود منابع  پوشش گياهی، ميزان سرعت 
می باشند. در واقع ایجاد گرد و غبار می تواند نوعی واكنش به تغيير 
پوشش گياهی زمين باشد كه در این رابطه نقش فعاليت های انسانی را 
در كنار شرایط طبيعی محيط های جغرافيایی نباید از نظر دور داشت 

)رئيس پور، 1387(. )شکل 1(

رسوبات با توجه به ساختار فيزیکی )شبکه فضایی( و نيز تركيب 
شيميایی خاص خود می توانند جذب كنندة عناصر، )به خصوص عناصر 
سنگين و سمی موجود در محيط باشند. امروزه گرد و غبار اتمسفری 
یکی از منابع مهم فلزات سنگين است كه به ویژه در محيط زیست 
شهری و صنعتی بررسی می شود. فلزات سنگين با اتصال به ذرات 
 Doung and( گرد و غبار قادرند در مقياس وسيعی منتشر شوند
lee, 2011(. خاک های سطحی در دشت خوزستان حاوی حدود 35 
به  و  هستند،  كم  نفوذپذیری  دارای  لذا  و  بوده  رس  درصد  تا 40 
دليل خاصيت جذب باالیی كه دارند به راحتی منجر به انتقال عوامل 

بيماری زا و آلودگی های رادیواكتيو می شوند. 
بنابراین، در این خاک ها در صورت ورود عناصر سنگين آلوده كننده 
مثل جيوه، مقدار قابل توجهی از آن جذب رس می شود و برای مدت 
زیادی در سطح باقی مانده و یا در اثر باد همراه رس به هوا برخاسته 
و بر شدت آلودگی هوا نيز می افزاید. آثار مضر این فرایند آالینده، 
افزون بر شوری مواد بادرفتی است كه خود آثار نامطلوبی را بر اعضای 

تنفسی انسان می گذارد )چرخابی و همکاران، 1385(.
ذرات گرد و غبار می تواند ذرات فلزات سنگيِن معلق را كه توسط 
بخش صنعتی یا فعاليت وسایل نقليه و آلودگی هوا توليد می شود جذب 
كند. همچنين جذب یا پراكنش تابش خورشيد توسط غبار اثر عمده ای 
بر دمای هوای منطقه، بودجة تابشی خورشيد در زمين، فعاليت های 
كشاورزی، استفاده از زمين و تشکيل خاک، ورود آهن به اقيانوس ها، 
دارد غيره  و  ترافيك  و  نقل جاده ای  و  دید، مشکالت حمل   كاهش 

و  گرد  توفان های   .)Darvishi Khatooni et al., 2014(  
باالیی  اولویت  از  هوا  كيفيت  مدیریت  پروژه های  در  غبار 
حتی  و  منطقه  محل،  در  توجهی  قابل  تأثيرات  زیرا  برخوردارند؛ 
می گذارند بلندمدت  و  كوتاه مدت  دوره های  در  جهانی   مقياس 
به دليل ریز بودن ذرات  توفان ریزگردی،   )Wang et al., 2005(. در 
نسبت به توفان های ماسه ای، جریان های رو به باال می تواند این ذرات را 

به صورت معلق در هوا نگه دارد )دهقان پور فرشاه، 1385(.
واقع  )بيابان(  نيم كرة شمالی در كمربند غبار  اصلی غبار در  منبع 
شده است كه در واقع بين عرض های بين 20 تا 30 در منطقة پرفشار 
جنب حاره ای گسترش دارد. باد یك تعدیل كنندة مهم در طبيعت است، 
زیرا اختالفات مربوط به دما، رطوبت و فشار كه در جهات افقی جو وجود 
دارد، از بين رفته و هوا به حالت تعادل درمی آید. دانستن سمت و سرعت 
باد برای پيش بينی پراكندگی مواد آلوده كننده نيز 

اهميت دارد )غياث الدینی، 1379(. 
جانب  از  غالباً  به خوزستان  ورودی  سيستم های 
عراق و عربستان وارد این استان می شود و مخصوصاً 
زمستان  و  تابستان  در  كه  عربستان  كم فشارهای 
خوزستان را تحت تأثير قرار می دهند مهم ترین عامل 
ایجاد گرد و غبار در این استان اند. تشکيل گرادیان 
فشار در بخش های غربی، جنوب غربی عراق و شمال 
شدید  بادهای  وزش  به  منجر  كه  عربستان  شرق 
می شود باعث ایجاد گرد و غبار در صحراهای مناطق 
مذكور می شود و این گرد و غبارها را با حركتی غربی 

شرقی وارد ایران می كند.
این  و ضعف  باعث شدت  عواملی  ميان  این  در 
وضعيت می شود كه در این رابطه می توان از شرایط جوی الیة ميانی، 
یعنی تضعيف پرفشار آزور بر باالی خوزستان، كه باعث نفوذ سيستم 
مدیترانه ای و سودانی به استان در زمستان یا استقرار پرفشار مذكور 
بر باالی استان، كه باعث پایداری جو در تابستان می شود، نام برد. به 
بيان دیگر می توان گفت كه پرفشار آزور همراه با سيستم های مهاجر 
بادهای غربی، مهم ترین عوامل سينوپتيك تأثيرگذار بر سيستم های 
گرد و غبار منطقه به شمار می روند. فرودها و سيکلون های مهاجر 
زمانی به منطقه نفوذ می كنند كه پرفشار جنب حاره ای آزور حضور 
نداشته یا ضعيف باشد. این سيستم ها بسته به شرایط، گاهی ایجاد 
گرد و غبار می نمایند و گاهی بارندگی؛ گاهی نيز توأمان گرد و غبار 
و بارندگی ایجاد می كنند )رشنو، 1388(. اما زمانی كه پرفشار آزور 
تقویت شده و بر منطقه حاكم می گردد، فروبارهای حرارتی در سطح 
زمين ایجاد می گردند كه نقش زیادی در ایجاد گرد و غبارهای محلی 
دارد. در سال 2012 الدوساری و االوادی مطالعاتی بر روی منشأ و 
مسير حركت توده های غبار منطقة غرب خليج فارس و كشور كویت 
در ماه های مختلف سال انجام دادند )شکل2( مطالعات یاد شده از 
نتایج  با  هماهنگی خوبی  و  است  اخير  مناسب سال های  مطالعات 

تحليل های آماری در ماه های مختلف سال نشان می دهد.
این  در  است،  واقع شده  حاره  منطقة جنب  در  استان خوزستان 
منطقه به دليل وجود پرفشارهای جنب حاره  ای صعود هوا وجود ندارد 
و به همين دليل بارندگی این ناحيه بسيار كم است و رژیم بارشی پر 
نوسانی بر منطقه حاكم است. سيستم بارندگی خوزستان مدیترانه ای 
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شکل1. گسترش چشمه های غبار در عراق و سوريه در اثر خشکی تاالب ها

از  پراکنش مکانی چشمه ها و منشأ توفان های قبل 
سال 1368
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است، اگر بخواهيم خوزستان را در بارندگی با شمال ایران مقایسه 
ميزان  از  نزدیك تر شویم  به خوزستان  ایران  از شمال  كنيم هرچه 
بارش كاسته می شود و وقوع بارش با تأخير صورت می گيرد، نوسانات 
بارش بيشتر می شود و بارش ها بيشتر به صورت رگباری است و حجم 
عظيمی از آن ها در زمان كوتاهی از سال می بارد. بيشترین ميزان دما 
در استان در قسمت جنوب و جنوب غرب می باشد و كمترین ميزان 
بخش  در  ارتفاعات  وجود  و  زاگرس  كوه های  وجود  به  توجه  با  نيز 
شمالی و شمال شرق استان واقع است. ميزان بارندگی در سطح استان 

ارتباط مستقيم با ميزان دما و همچنين توليد غبار دارد )شکل 3(.

تحليل آماری دوره 10 ساله )2005- 2014(
روزهای غبار

اهواز، تعداد  ایستگاه  با بررسی آمار ده سالة )2005- 2014( در 
روزهای غبار با منشأ داخلی و خارجی در شکل های 4 و 5 مشخص 
با تعداد 123  شد. بيشترین روزهای غبار در سال 2008 )1387( 
)بيش از 4 ماه( روز در سال و كمترین ميزان مربوط به سال 2014 
)1393( با تعداد 27 روز در سال بوده است. بيشترین روزهای غبار 
در ماه ژوئن )تير( با ميزان متوسط 14 روز و كمترین ميزان در ماه 
نوامبر )آبان( با متوسط 1/4 روز در ماه اتفاق افتاده است. بيشترین 
تعداد روزهای غبار در جوالی 2009 با تعداد 25 روز در یك ماه بوده 

است همچنين بيشترین روزهای غبار در 6 ماه از سال )10 بهمن تا 
10 شهریور( می باشد )شکل6(.

شعاع ديد
بيشترین ميزان وقوع غبار در بازه زمانی ده ساله )2014- 2005( 
با شعاع دید كمتر از 500 متر 15 مورد و بين 500 تا 1000 متر 26 
مورد در سال 2008 و تعداد 16 مورد با شعاع دید كمتر از 500 متر 
و 16 مورد با شعاع دید 500 تا 1000 متر در سال 2009 ثبت شده 

است )شکل 7(.

ماندگاری
استان  در  غبار  پایداری  و  ماندگاری  ميزان  اخير  سال های  در 
خوزستان به حدود چهار برابر افزایش یافته و ميزان آلودگی هم تا 
مرز 10 هزار ميکروگرم بر مترمکعب رسيده است. در طی 10 سال 
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غبار شامل:  و  گرد  ميزان  بر  مؤثر  اصلی  عوامل 
بارش، پوشش گياهی، ميزان سرعت باد و وجود 

منابع توليد گرد و غبار می باشند

شکل2. منشأ و جهت حرکت غبارهای منطقه شمال غرب خليج فارس 
)Al-Dousari and Al-Awadhi, 2012( در ما ه های مختلف سال

شکل3. متوسط ميزان بارندگی در ماه های مختلف سال، بازه زمانی 60 ساله 
)1955- 2014( )ايستگاه اهواز(

شکل4. تعداد روزهای غبار در دوره 10 ساله )2014- 2005( با منشأ خارجی

شکل6. تعداد روزهای غبار در دوره 10 ساله )2014- 2005(

شکل 5. تعداد روزهای غبار در دوره 10 ساله )2014- 2005( با منشأ داخلی



اخير )2014- 2005( 385 مورد گرد و غبار با ماندگاری كمتر از 
12 ساعت، 41 مورد ماندگاری بين 12 تا 24 ساعت، 66 مورد 24 
تا 48 ساعت، 21 مورد با ماندگاری 48 تا 72 ساعت و 14 مورد نيز 
بيش از 72 ساعت ثبت شده است. بيشترین ميزان ماندگاری 162 
ساعت با شعاع دید زیر 1000 متر در سال 2009 در ایستگاه اهواز 
مشاهده شده است. البته این ميزان فقط برای ساعات متوالی بدون 
هيچ وقفه ای می باشد كه این ميزان به بيش از 500 ساعت با وقفه های 
در همان سال چند ساعته ثبت ركورد كرده است. غالباً غبارهای با 
منشأ داخلی با ماندگاری زیر 12 ساعت می باشد و غبارها با ماندگاری 
چند روزه با منشأ خارج از كشور و از نظر رسوبی بسيار ریزدانه است. 
در این بين سال های 2008 و 2009 بيشترین ميزان وقوع غبار در 

دوره آماری مورد مطالعه را دارد )شکل 8 و 9(.

نتيجه گيری
در دهة اخير ماهيت غبارهای خوزستان تغيير یافته است، افزایش 
تعداد، غلظت، ماندگاری و فاصله انتقال بسيار مشهود است. بررسی آمار 
غبارهای رخ داده بين سال های 2005 تا 2014 در ایستگاه اهواز نشان 
می دهد كه ميزان بارندگی در سطح استان ارتباط مستقيم با ميزان 
دما و همچنين توليد غبار دارد. بيشترین روزهای غبار در سال 2008 
)1387( با تعداد 123 )بيش از 4 ماه( روز در سال و كمترین ميزان 
مربوط به سال 2014 )1393( با تعداد 27 روز در سال بوده است. 
بيشترین روزهای غبار در ماه ژوئن )تير( با ميزان متوسط 14 روز و 
كمترین ميزان در ماه نوامبر )آبان( با متوسط 1/4 روز در ماه اتفاق افتاده 
است. 84/2 درصد توفان ها منشأ خارجی، 9/5 درصد منشأ داخلی و 
6/3 درصد منشأ مشترک دارند. بيشترین ميزان وقوع غبار در بازة زمانی 
ده ساله )2014- 2005( با شعاع دید كمتر از 500 متر 15 مورد و بين 
500 تا 1000 متر 26 مورد در سال 2008 و تعداد 16 مورد با شعاع 
دید كمتر از 500 متر و 16 مورد با شعاع دید 500 تا 1000 متر در 
سال 2009 ثبت شده است. غالباً غبارهای با منشأ داخلی ماندگاری زیر 
12 ساعت دارند و غبارهای با ماندگاری چند روزه منشأ خارج از كشور 

دارند و از نظر رسوبی بسيار ریزدانه می باشند.
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شکل 7. تعداد روزهای با شعاع ديد مشخص در بازه زمانی 2014- 2005

شکل 8. ساعات ماندگاری غبار در دوره آماری 2014- 2005 در ايستگاه اهواز



دكتر پروانه شاه حسيني
هئيت علمي پژوهشكده سمت

چکیده
در چگونگی شکل گیری و توسعة شهری ایران عوامل مختلفی مؤثر بوده است.

این مقاله مروری بر شبکة شهری ایران و بررسی نقش هر یک از دو عامل طبیعی و انسانی با 
استفاده از روش تحلیلی- استنباطی است. بررسی نشان می دهد که با وجود نقش انکارناپذیر عامل 
طبیعی بر شبکة شهری ایران، عامل انسانی به ویژه با روی کار آمدن حکومت پهلوی نقش مهم تری 

داشته و از این رو شبکه شهری کهکشانی به شبکه شهری قطبی تغییر شکل داده است.

کلیدواژهها: شبکه شهری، شهرهای ایران، توزیع جمعیت، عامل طبیعی، عامل انسانی.

مقدمه
ارتباط  و  وابستگی ها  نظام  به  موارد  بیشتر  در  شهری  شبکه 
با توسعة حمل و  خارجی شهرها اطالق می شود و مرزهای آن 
نقل و ارتباطات گسترش می یابد. هر شبکه شهری به صورت شرکا 
عمل می کند. با این تفاوت که در این رابطه، سهم یکی بیشتر و 
سهم دیگری کمتر است. این سودبری در بیشتر موارد از تقسیم 
کار ناحیه ای یا جهانی ناشی می شود. از این رو شبکه های شهری 
اما می توانند  نمی توانند در هر زمان مسائل مردم را حل کنند، 
شهرها را به همکاری با یکدیگر راهنمایی کرده و امتیازاتی عرضه 
کنند که شهرها به تنهایی توان کسب آن ها را ندارند )شکویی، 

.)104 :1393
از سال 1300 به بعد نظام توزیع جمعیت کشور تحت تأثیر عامل 
مازاد  جایگزین شدن  و  سرمایه داری  نظام  رشد  یعنی  اقتصادی 
اقتصاد حاصل از صادرات نفت و عامل نظام تقسیمات کشوری قرار 
گرفت. از آنجا که در تقسیمات کشوری به موضوعات اقتصادی- 
کارکردی و شکلی- کالبدی کمتر توجه می شود، امکانات طبیعی 
و انسانی و اعتبارات در سطح همه استان ها به طور متعادل توزیع 

نمی شود؛ از این رو هم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، 
منطقه ای و محلی ناچیز است )رهنما و احمدی پور، 1382: 36( 
و هم توزیع جمعیت در سطح همة استان ها متناسب با مساحت 

آن ها نیست.
نفتی در  ارزی  انباشت درآمدهای  با  این مدت  همچنین، طی 
شهرهای بزرگ و به خصوص تهران به تدریج از جمعیت روستایی 
به نفع جمعیت شهری کاسته شد، به طوری که میزان جمعیت 
شهری از 31/4 درصد در سال 1335، به بالغ بر 70 درصد در 
سال 1390 افزایش یافت و با وجود باالتر بودن نرخ رشد طبیعی 
جمعیت روستایی از نرخ رشد جمعیت شهری، طی همین سال ها 
یافت  کاهش  درصد   28 به  درصد   68/3 از  روستایی  جمعیت 
سوی  به  روستاییان  مهاجرت  شدت  نشان دهندة  که  )جدول1( 
مناطق شهری، متروک شدن روستاها، ادغام روستاها در شهرها 
و تبدیل آن ها به شهر است. جمعیت شهری در همه استان های 
کشور روند افزایشی داشته، اما نرخ آن در همه استان ها یکسان 
بیشترین نرخ رشد شهرنشینی در سرشماری سال  نبوده است. 

يتحلیل های جغرافیایی
هر
ش
ي 

يا
اف
غر
ج
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كمترین  و  بوده  البرز  و  تهران  قم،  استان های  به  متعلق   1390
ميزان آن به استان های سيستان و بلوچستان و هرمزگان تعلق 

داشته است.
هرچند در سال 1390 ميزان شهرنشينی در استان های هرمزگان 
و بوشهر كم بوده، اما طی سال های 1385- 1390 به دليل ایجاد 
فرصت های شغلی به ترتيب با 3/58 درصد و 4/5 درصد بيشتر از 
متوسط رشد ساالنه جمعيت شهری كشور را داشته اند. به موازات 
افزایش جمعيت شهری، بر تعداد شهرها نيز، به ویژه بعد از انقالب، 
افزوده شده، یعنی طی 35 سال 767 نقطه شهری به نقاط شهری 

خام شهرها با وجود تعداد زیادشان پراكنش فضایی یکدست و 
متوازنی در سطح كشور ندارند و متأسفانه با شکل گيری استان های 
تازه تأسيس بر تعداد آن ها افزوده می شود. خام شهرها همچنين 
در همه جهت های جغرافيایی توزیع یکسانی ندارند و تعداد آن ها 
در قسمت های شمال غربی و جنوب غربی كشور بيشتر از سایر 
مناطق است. كمترین تعداد خام شهرها مربوط به استان های تهران 

و البرز است )زنگنه شهركی، 1392: 537- 547(.

الف. آسيب شناسی شبكه شهری

عوامل مؤثر در آسيب شناسی شبکه شهری ایران را می توان به 
شرح زیر برشمرد:

1. ويژگی های طبيعی
الف. عرض جغرافيايی

تا 40 درجه شمالی كرة زمين، كه  عرض های جغرافيایی 25 
نيمه خشك  و  كمربند خشك  محدوده  شده،  واقع  آن  در  ایران 
جهان است كه خصوصيت آن ميزان بارندگی كم، یعنی ساالنه 
200- 250 ميلی  متر است. بنابراین آب و هوای ایران جزء آب و 
هوای گرم و خشك محسوب می شود. با این حال، به دليل وجود 
عواملی چون ارتفاع، دریاهای شمال و جنوب كشور، چگونگی ورود 
سيستم های جّوی و شرایط محلی كشورمان دارای تنوع اقليمی 

است.
عرض های  در  مساعد  هوایی  و  آب  شرایط  دليل  به  ایران،  در 
از تعداد شهرها و  باال، هر قدر از شمال به جنوب پایين بيایيم 
جمعيت شهری كاسته می شود. به عبارت دیگر بيشتر شهرها و 
جمعيت شهرنشين در عرض های 30 تا 40 درجه متمركزند و 
نسبت كمتری از آن در عرض های پایين یعنی 25 تا 30 درجه 
قرار دارند. نکته حائز اهميت اینکه بسياری از مادرشهرهای مهم 
كشور مانند شيراز، اصفهان، تهران، تبریز و مشهد كه حوزه نفوذ و 
كشش وسيعی دارند و از پسکرانه سرزمينی كشاورزی و خدماتی 
گسترده ای برخوردارند، عموماً در عرض های جغرافيایی متوسط تا 

باالی كشور واقع شده اند.
عامل عرض جغرافيایی را سایر توان های عوامل محيطی و منافع 
اقتصادی مهار یا تعدیل می كنند. برای مثال هر چند خوزستان 
در عرض جغرافيایی پایين كشور واقع است، به دليل وجود جریان 
رودخانه های بزرگ جاری از زاگرس و نيز داشتن خاک های آبرفتی 
توانسته  از منابع نفت و گاز  بهره برداری  حاصلخيز و پيدایش و 
است تا حدود بسياری نقش عامل عرض جغرافيایی را در كاهش 
تراكم كانون های شهری تعدیل كند. اما در استان های دیگر واقع 
در همين عرض جغرافيایی مانند بوشهر، هرمزگان و سيستان و 

جدول 1. روند تغييرات جمعيت شهری و تعداد شهرها 1390-1279

سال

کل 
جمعيت 

کشور
)به ميليون 

نفر(

تعداد 
شهرها

جمعيت 
شهرنشين

)به 
ميليون 

نفر(

درصد 
جمعيت 

شهری

ميزان رشد 
)درصد(

12799/86992/320/6-

133518/5199631/45

134524/52719/838/74/9

13553437315/946/15/4

13654949626/854/33/5

13756061736/761/33

13857010134868/42/8

13907511395471/42/16

منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری های 1335- 1390.

ایران افزوده شده است )جدول 1(. 
شهر  خصوصيات  شهری  نقاط  این  همة  كه  است  ذكر  شایان 
به  ویژه در دو  این حال، در مقاطع مختلف زمانی،  با  ندارند.  را 
كشوری  تقسيمات  قانون  تغييِر  دليل  به  اخير1  سرشماری 
روستاهای كوچك، علی رغم داشتن جمعيت كمتر از حد آستانه، 
به عنوان شهر تعریف شده اند. برای مثال در سرشماری سال 1390 
برخالف معيار تبدیل روستا به شهر نقاطی مانند سومار در استان 
كرمانشاه با 9 نفر، چناره در استان كردستان با 184 نفر و گزتگ 
نفر جمعيت شهر خوانده می شوند.  با 200  مازندران  استان  در 
پدیده ای  ایران  شهری  نظام  در  كه  شهرها  از  دسته  این  تعداد 
جدید محسوب می شود و بعضی آن ها را خام شهر می نامند، مطابق 
كل  تعداد  یك سوم  حدود  به   1390 و   1385 سرشماری های 

شهرهای كشور می رسد.
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از  باال، هر قدر  به دليل شرايط آب و هوايی مساعد در عرض های  ايران،  در 
شمال به جنوب پايين بياييم از تعداد شهرها و جمعيت شهری كاسته می شود



بلوچستان، به دليل نبود عوامل مساعد و محدودیت های محيطی 
ناشی از آن، آب و هوای گرم و خشك كماكان قدرت اثرگذاری 
خود را حفظ كرده و مانع رشد و تکوین شهر و شهرنشينی در 
از 200  با بيش  این استان ها شده است. همچنين دشت كویر، 
قرار  ميانی  عرض های  در  آنکه  با  مساحت،  مربع  كيلومتر  هزار 
دارد، شرایط و ویژگی های خاص محيط طبيعی اش، یعنی نبود 
یا كمبود آب، خاک نامناسب و گرمای هوا عامل محدود كننده ای 

در پيدایش و توسعه شهری در آن، حداقل تا امروزه بوده است.
بدین ترتيب می توان گفت كه نقش عامل عرض جغرافيایی، چه 
به عنوان عامل مساعد یا محدودكننده توسعه شهری نسبی بوده 
و متناسب با شدت و ضعف سایر شرایط محيطی و انسانی تغيير 

می كند.

ب. ناهمواری
بخش اعظم ایران را ناهمواری ها پوشانده است؛ از جمله رشته 
كوه البرز در شمال، كه از قفقاز در شمال غرب شروع شده و تا 
خراسان در شمال شرق ادامه دارد، و نيز رشته كوه زاگرس كه 
از شمال غرب به جنوب شرق كشيده شده و همچنين كوه های 
ایران را به پنج واحد  ارتفاعات می توان  با توجه به این  مركزی. 
عمدة جغرافيایی شامل سواحل دریای خزر، كوه های البرز، فالت 
مركزی كه دشت كویر و دشت لوت در آن قرار دارند، كوه های 
زاگرس و باالخره جلگه های ساحلی خليج فارس و دریای عمان 
ویژگی های  جغرافيایی  واحدهای  این  از  یك  هر  كرد.  تقسيم 
بوم شناختی )اكولوژیك( و شرایط زیستی خاصی را برای اسکان 

فراهم آورده اند.
 500 باالی  ارتفاعات  و  كمترین  متر   30 تا   0 بين  ارتفاعات 
متر بيشترین تعداد شهر را دارند. از ارتفاع بيش از 2 هزار متر 
به علت وجود اراضی ناهموار، دره های پرشيب و تنگ، آب و هوای 
نامساعد، عدم امکان تشکيل خاک و در نتيجه عدم وجود اراضی 
كشاورزی به عنوان پسکرانه های شهری كانون های شهری كمتری 
وجود دارد و با وجود افزایش تعداد شهرها در طول زمان در این 
ارتفاع، تعداد جمعيت آن ها چندان نيست. این شهرها بيشتر در 
زنجان،  اردبيل،  غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  استان های 
كردستان، جنوب شرق، شمال خراسان و البرز مركزی قرار گرفته 
است. اما متراكم ترین كانون های شهری در سواحل دریای خزر 
یعنی در حریم ارتفاعی بين 26/5 تا 100 متری وجود دارد كه 

دارای منابع آبی دائمی و خاک مناسب هستند.
در ایران دشت ها به دليل دارا بودن شيب، خاک حاصلخيز و آب 
این رو  از  استقرار مردم هستند.  برای  مناسب مساعدترین مکان 
بيشترین شهرها )50/61 درصد( در دشت ها واقع شده اند. در این 

محدوده به جز استان های گيالن و مازندران بقيه استان ها دارای 
تنگه ای،  نقاط  در  درصد(   0/09( شهرها  كمترین  هستند.  شهر 
دشتی- تپه ای، جلگه ای- پایکوهی و دشتی- پایکوهی كه برای 
مساعدترین  دشت ها  از  بعد  دارند.  قرار  هستند  نامساعد  زیست 
مکان از لحاظ شرایط آب و هوایی، شيب و خاک مناسب برای 
ایجاد و توسعه شهرها در ایران به ترتيب نقاط پایکوهی، جلگه ای، 
ميانکوهی، دره ای، كوهستانی، ساحلی، جلگه ای- ساحلی، كویری، 
پایکوهی،  دره ای-  ساحلی،  دشتی-  )جزیره ای(،  دشتی  تپه ای، 
رهنمایی،  و  )شاه حسينی  است  كوهستانی  نيمه  و  كوهپایه ای 

1389: جدول یك(.

2. عوامل انسانی
الف. پديدة نخست شهری

تا سال 1279 ش در ایران نخست شهری وجود نداشت. اما از 
اواخر دوره قاجاریه یعنی به دنبال انقالب مشروطه و درخواست 
حضور هرچه بيشتر دولت مركزی در ایاالت و والیات و همچنين 
تمركز نظام اداری در دستگاه های حکومتی، فرایندهای اداری و 
و  اجرایی، فنی، تخصصی، خدماتی  امور  اداره  برای  بوروكراتيك 
به مركزیت  عمومی در سطوح مختلف تقسيمات فضایی كشور 
تهران شکل گرفت كه نتيجه آن تمركز روزافزون جمعيت در شهر 

تهران به عنوان پایتخت بود )حافظ نيا، 1393: 1(. 
به طوری كه جمعيت تهران )540 هزار نفر( به  طور محسوسی از 
جمعيت دومين شهر یعنی تبریز )214 هزار نفر( بيشتر شد. در 
این سال نسبت جمعيت شهر اول به شهر دوم )شاخص دو شهر( 
به 2/5 رسيد كه نشان دهنده ظهور پدیدة نخست شهری در كشور 

است.
از سال 1335 به بعد نخست شهری در ایران به دليل صنعتی 
شدن و توسعه صنعتی و به دنبال آن جذب جمعيت به شهرها 
بيشتری  غربی شدت  زندگی  و گسترش شيوه  انفجار شهری  و 
گرفت و ميزان آن در سال 1355 به اوج رسيد، اما از سال 1365 
تا 1390 روندی نزولی داشته است )زبردست، 1386: 35- 36؛ 
با  كه  است  معنی  بدان  این  و همکاران، 1390: 85(.  شاطریان 
مالی  و  اقتصادی  اداری، صنعتی،  تمركززدایی سياسی،  اقدامات 
كه از دهه 1340 آغاز شده، سلسله مراتب شهری به سمت توزیع 

متعادل تری در حركت بوده و به وضعيت برتری رسيده است.
صنایع  تمركززدایی  سياست  تهران  شهر  نقش  كاهش  برای 
از  بعضی  اساس  این  بر  و  گرفت  قرار  كار  دستور  در  تهران  از 
مانند  شدند.  ایجاد  شهرها  از  بعضی  در  صنعتی  تخصص های 
صنایع ماشين سازی و توليد آلومينيوم در اراک، صنایع نساجی 
و الکتریکی در رشت، قم، كاشان و یزد؛ صنایع ماشين سازی در 

در ايران دشت ها به دليل دارا بودن شيب، خاك حاصلخيز و آب 
مناسب مساعدترين مكان برای استقرار مردم هستند
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تبریز، صنایع توليدات فلزات اساسی در اهواز؛ صنایع پتروشيمی 
و الکترونيکی در شيراز؛ صنایع توليد فلزات اساسی و نساجی در 
صنایع  و  خانگی  دوام  با  لوازم  توليد  و  نساجی  صنایع  اصفهان، 
كانی فلزی در قزوین، صنایع غذایی و نساجی در مشهد و صنایع 
پتروشيمی در بندر امام. همچنين پس از انقالب اسالمی با پيگيری 
محدودیت استقرار صنایع در محدوده 120 كيلومتری تهران و با 
تصویب قانون شركت شهرک های صنعتی ایران در سال 1362، 
پس از اشباع شهرهای واقع در محدوده بالفصل 120 كيلومتری 
تهران مانند قزوین، ساوه، كاشان و قم، شهرهای كوچکی مانند 
ابهر و سمنان جاذب بخش خصوصی شدند و همچنين با دریافت 
تبصره های  چارچوب  در  محروم،  مناطق  در  توليدی  وام های 
برنامه های عمرانی پنج ساله، بخش خصوصی به سمت این مناطق 

گرایش بيشتری یافت )زبردست، 1386: 33- 34(.
كشور  شهر  مهم ترین  تهران  شهر  هنوز  اقدامات  این  وجود  با 
است و افزایش شهرنشينی، مهاجرت های شدید روستا- شهری 
نخست  و سياسی، شاخص  اقتصادی  اجتماعی،  تحوالت  و سير 
شهری و الگوی نامتعادل و نامتوازن در نظام شهری كشور تشدید 
شده، به طوری كه در بيشتر استان های كشور به جز مازندران و 
سمنان، تمركز جمعيت در شهر اول استان وجود دارد. مقایسه 
جمعيت شهر دوم هر استان نسبت به جمعيت شهر اول حاكی 
از وجود گسيختگی شدید در نظام شهری كشور است. اما نسبت 
بين شهرهای دوم و سوم هر استان تعادل مطلوبی برقرار است 

)اكبرپور و همکاران، 1388: 138- 148(. 

را در كل نظام شهری نشان می دهد )شکل1(.

2. شكل گيری شبكة شهری زنجيره ای 
شبکه شهری زنجيره ای ضمن برهم زدن روابط منطقی ميان 
شهرهای كوچك، ميانی و بزرگ، به دليل تمركز سرمایه و فعاليت 
در شهرهای بزرگ، نوعی از روابط مركز- پيرامون را سبب شده 
كه باعث به اصطالح، زهکشی منابع از شهرهای پيرامونی به سوی 
)زنگی آبادی  ملی شده  و  منطقه ای  مادرشهرهای  و  كالن شهرها 
و  شهرها  سویة  دو  رابطة  نتيجه  در  و  صابری، 1389: 131(  و 
روستاها را به رابطة یك سویه نيز تغيير داده و در نهایت شبکة 
منطقی  ارتباط  این رو  از  است.  آورده  پدید  را  زنجيره ای  شهری 
ميان شهرهای سطوح مختلف با یکدیگر وجود ندارد و به همين 
دليل نظام های شهری در مقياس منطقه ای و ملی ناكارآمد شده و 

آشفتگی در شبکه شهری ایران پدید آمده است.

ب. عوامل ناهمگونی شبكه شهری
را  ایران  و گسترش شهرهای  در شبکه شهری  ناهمگونی  این 
می توان ناشی از شش عامل زیر دانست )اعظمی و دبيری، 1391: 

182- 194؛ داوودپور و اردالن، 1390: 90(:
كشاورزی  زمين های  وجود  طبيعی؛  جغرافيای  عوامل   -
و باغات، آب های سطحی، شيب تند و كوه های واقع در اطراف 

شهرها و جهت باد به شهر؛
- عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ نرخ های باالی رشد طبيعی 
جمعيت شهری و جمعيت روستایی، افزایش مهاجرت به شهرها 
به دليل كاهش اهميت بخش كشاورزی و اجرای اصالحات ارضی 

و اقتصاد انتظاری؛
- عوامل اقتصادی؛ تزریق مازاد درآمد نفت به شهرها و تغيير 
نقش آن ها از الگوی سنتی به الگوی حاصل از روابط سرمایه داری، 

قيمت زمين، استقرار صنایع و كارگاه ها؛
- عوامل كالبدی فضايی؛ جاده های بين شهری، كمربندی ها 

و كنارگذرها و بافت پراكنده شهرها؛
شدید  مهاجرت  كه  زمين،  واگذاری  سياسی؛  عوامل   -

روستایيان به شهرها را به دنبال داشته است؛
- عوامل برنامه ريزی؛ طرح های شهرک سازی، تعيين محدوده 
شهر و تقسيمات نامناسب كشوری. تقسيمات نامناسب كشوری 
مانع توزیع بهينه منابع و امکانات در سطح استان ها شده است، 
زیرا فرصت های جغرافيایی مانند توزیع منابع فسيلی نفت و گاز، 
سواحل و آب های آزاد و آب های شيرین و معادن ميان استان ها 
و  فضایی  بی عدالتی  به  این رو  از  و  شده  توزیع  نامناسب  به طور 
به دليل  استان ها منتهی شده است. همچنين  جغرافيایی ميان 

فارس  و  خراسان  جنوبی،  البرز  مناطق  نيز  منطقه ای  نظر  از 
باالترین و مناطق ساحلی شمالی و زاگرس كمترین ميزان نخست 
شهری و تمركز را دارند )قدیری و شاكری، 1394: 43(. منحنی 
لورنز با عدد 80 درصد در سال 1390 وضعيت نامتعادل و بحرانی 

با وجود توجه به روستاها در سال های بعد از انقالب، به دليل وجود نداشتن روابط 
هماهنگ و صحيح ميان شهر و روستا يكپارچگی و تعادل در ناحيه برقرار نيست

درصد تراکمی تعداد شهرها
شكل 1: منحني تراكم شهرها و جمعيت
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وجود پدیدة »مركز-پيرامون«، كه براساس آن كشور به استان های 
برخوردار و محروم تقسيم شده، توسعة نامتوازن استانی پدید آمده 
قم،  البرز،  تهران،  استان های  شامل  برخوردار  استان های  است. 
سمنان، مازندران، قزوین و استان های محروم كه بيشتر در نواحی 
حاشيه ای و مرزی كشور و در مناطق كوهستانی واقع اند شامل 
استان های سيستان  و بلوچستان، كهگيلویه و بویراحمد، كرمانشاه، 
آذربایجان  جنوبی،  خراسان  كردستان،  هرمزگان،  ایالم،  كرمان، 

غربی و اردبيل است.

نتيجه گيری
ایران همواره عوامل  توسعة شهری  و  در چگونگی شکل گيری 
طبيعی یعنی عرض جغرافيایی و ارتفاع به دليل تأثيرگذاری عمده 
بر آب و هوا، منابع آب، پوشش گياهی، خاک، شيب زمين و مانند 
فرایند  این  در  كه  است  ذكر  شایان  داشته اند.  اساسی  نقش  آن 
از این رو بيشتر شهرها و  شرایط محلی نيز نقش بسزایی دارند. 
جمعيت های شهری در عرض های ميانی و باال و در ارتفاع 500 
متر به باال قرار دارند. عامل انسانی در طی زمان متغير بوده است. 
از سال 1300 به بعد در نتيجة شکل گيری دولت های رانتی و با 
اتکای اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن و مصرف 
این درآمدها در شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و در رأس آن ها 
شهر تهران ، به دليل در پيش گيری راهبردهای قطب های رشد و 
مركز- پيرامون و نيز چگونگی تقسيمات كشوری، شبکة شهری 
ایران از شکل كهکشانی به شکل قطبی درآمد و عدم تعادل بر 
آن حاكم شد تا آنجا كه با وجود اجرای سياست های تمركززدایی 
نخست  استان ها،  مراكز  و  كشور  شهر  برترین  تهران  شهر  هنوز 

شهرهای استان های خود به شمار می آیند.
تحوالت در ساختار شهرها بيشتر در سال های پس از جنگ )دفاع 
مقدس( و طی دوران بازسازی و توسعه اقتصادی روی داده است. 
یعنی افزایش تعداد شهرهای خام و كوچك، جریان واگرایی توسعه 
كالبدی شهر و جدایی گزینی اجتماعی با اسکان اقشار كم درآمد 
شهری از شهرهای بزرگ و متوسط در روستاها و شهرهای جدید. 
بدین ترتيب در شبکه شهری ناحيه ای شهرهایی پدید آمده اند كه 
به دليل كمبود و نارسایی در عملکردهای اقتصادی و اجتماعی 
ارتباط متقابل با روستاهای پيرامونشان ندارند یا تعامالت فضایی 

ميان آن ها و روستاهای اطرافشان با نقصان مواجه است.
از این رو با وجود توجه به روستاها در سال های بعد از انقالب، به 
دليل وجود نداشتن روابط هماهنگ و صحيح ميان شهر و روستا 
در چنين شرایطی  نيست.  برقرار  ناحيه  در  تعادل  و  یکپارچگی 
از آنجا كه تمامی شهرهای واقع در یك ناحيه، جایگاه مناسبی 
در شبکه شهری ناحيه خود ندارند و شهرهای بزرگ به خصوص 

پینوشتها
1. روند معیار تبدیل روستا به شهر در ایران عبارت است از: تا سال 1335: 
فاقد مالک خــاص، 1335- 1355 دارا بودن 5 هزار نفر جمعیت، 1355- 
1362: 5 هزار نفر و مراکز شهرستان ها، 1362- 1371: 10 هزار نفر و وجود 
شــهرداری، 1371- 1389: 4 هزار و 6 هزار نفر و روستاهای مرکز بخش، 
1389 تاکنون: 3500 نفر و مرکز بخش و روســتاهای واجد شرایط )زنگنه 

شهرکی، 1392: 537(.

منابع
1. اعظمــی، هــادی و علی اکبر دبیــری )1391(، »تحلیــل عناصر تهدید 
اقتصادی- کارکردی و شــکلی- کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران«، 

جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره هجدهم.
2. اکبرپور، محمد و همکاران )1388(، »تحلیل عملکرد شهرهای جدید در 

نظام شهری کشور«، پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره اول.
3. حافظ نیا، محمدرضا )1393(، »راهبردهای تمرکززدایی و تراکم زدایی از 
تهران به عنوان پایتخت ایران«، همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت، 

تهران: دانشگاه تربیت مدرس )قطب جغرافیایی سیاسی(.
4. داودپور، زهره و داریوش اردالن )1390(، »نظریه عمومی برای شهرهای 

قرن بیست و یکم و انطباق آن با شرایط ایران«، هویت شهر، شماره نهم.
5. رهنمــا، محمدرحیم و زهــرا احمدی پــور )1382(، »درجه بندی نظام 

تقسیمات کشوری«، تحقیقات جغرافیایی، شماره 70.
6. زبردست، اسفندیار )1386(، »بررسی تحوالت نخست شهری در ایران«، 

هنرهای زیبا، شماره 29.
7. زنگی آبادی، علی و حمید صابری )1389(، »بررســی و تحلیل ســاختار 
سلسله مراتب شهری ایران 1375- 1385«، تحقیقات جغرافیایی، شماره 96.

8. زنگنه شهرکی، ســعید )1392(، »فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهر در 
مقیاس ملی و پیدایش پدیده خام شهرها«، پژوهش های روستایی، شماره 3.

9. شــاطریان، محســن و همکاران )1390(، »تحلیل و مقایسه توزیع اندازه 
شهرها در سیستم شهری ایران«، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 78.

10. شــکوئی، حســین )1393(، دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، تهران: 
سمت. 

11. شاه حســینی، پروانــه و محمدتقی رهنمایی )1389(، ســنجش تطبیقی 
شهرهای ایران: نمونه استان های مازندران و هرمزگان، تهران: سمت.

12. قدیری، محمود و فاطمه شاکری )1394(، »تحلیل تطبیقی الگوی توزیع 
جمعیت در نظام شهری مناطق 10 گانه کشور«، جغرافیا و توسعه، شماره 40.
13. مراکز آمار ایران، نتایج سرشماری های کشور 1335- 1390، تهران: مؤلف.

پایتخت با تمركز امکانات و عملکردهای مختلف نقش و اهميت 
اجتماعی  و  اقتصادی  سياسی،  تصميم گيری های  در  بيشتری 
دارند، بين استان های كشور، نابرابری های عميق اقتصادی كه 
ارتباط مستقيمی با نرخ شهرنشينی دارد پدید آمده و موجب 

تقسيم كشور به مناطق برخوردار و محروم شده است. 

بيشتر شهرها و جمعيت های شهری در عرض های ميانی و باال و در ارتفاع 
500 متر به باال قرار دارند. عامل انسانی در طی زمان متغير بوده است
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مجيد محمدی يمقی
كارشناس جغرافيا و برنامه ریزی شهری

چكيده
روی  مراكز سکونتگاهی  قدیمی ترین  از  روستایی  چشم اندازهای 
تجمع  مراكز  روستاها  بشری،  جوامع  پيدایش  بدو  از  و  زمين اند 
اجتماعات انسانی بوده اند. برنامه های توسعه روستایی به موازات توسعة 
شهرها در اكثر كشورهای جهان یکی از اركان برنامه ریزی محسوب 
می شود. در كشور ایران نيز، در سال های اخير، بنا به ضرورت هایی، 
از جمله تمركززدایی از كالن شهرها و مهار معضالت شهری، توسعه 
سکونتگاه های روستایی به یك اصل مهم در برنامه ریزی های كالن و 
خرد كشور تبدیل شده است. آنچه مسلم است برنامه ریزی، زمانی 
اثربخش خواهد بود كه منطبق با ویژگی های جغرافيایی، تاریخی، 

فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی منطقه هدف باشد.
روستای یمق واقع در بخش آبگرم شهرستان اوج استان قزوین، 
به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های انسانی منطقه محسوب 
می شود و مطالعه و شناخت ویژگی ها، جاذبه ها و چالش های این 
روستا گامی در راستای موفقيت برنامه های توسعة روستا خواهد بود.

كليدواژه ها: روستای یمق، چشم انداز روستایی، توسعة روستایی، 
سکونتگاه  روستایی.

مقدمه
هستة اوليه پيدایش و تشکيل جوامع بشری و سکونتگاه های انسانی 
از بدو پيدایش چه به صورت كوچ نشينی و چه به صورت یکجانشينی 
در كنار منابع آب شيرین مانند رودخانه ها و چشمه ها بوده است و در 
واقع آب منشأ ظهور و افول تمدن روی كره زمين محسوب می شود. 
خداوند نيز در قرآن مجيد به اهميت آب و جایگاه آن در حيات 
موجودات زنده این گونه اشاره كرده است: »و جعلنا من الماء كل شی 

حی«، سوره انبيا آیه 30. به استناد این آیه، عامل اصلی پيدایش 
حيات و رشد و نمو حيوانات و نباتات آب می باشد، »آب جوهر حيات 
و مایه آبادانی و یك عنصر اساسی در حيات و ساختارهای اقتصادی- 

اجتماعی جوامع است )مختاری هشی، 392(.«
عالوه بر منابع آب شرب مناسب، عوامل طبيعی و اقليمی و موقعيت 
جغرافيایی هر منطقه با توجه به كاركردهای منطقه مسکونی در 
مکان گزینی یك نقطه جهت سکونت تأثيرگذار بوده است. در قرون 
گذشته اوضاع سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه و 
ضرورت های دفاعی و امنيتی در كنار كاركردهای شهرها و روستاها، 
روی مکان یابی، نحوة ساخت و شيوة اداره شهر و روستا تأثير مستقيم 
داشته است. استقرار روستاها بر روی تپه ها و خاكریزهای طبيعی 
و مصنوعی و ساخت برج و باروهای مستحکم با تجهيزات دفاعی 
درنده  جانوران  و  مهاجم  گروه های  احتمالی  حمالت  دفع  جهت 
نشان از اهميت موقعيت دفاعی روستاها در قرون گذشته دارد. در 
واقع كاركردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرها و روستاها 
و شيوه زندگی و ریخت ظاهری مساكن روستایی در ادوار گذشته 
متأثر از عوامل طبيعی، اقليمی، موقعيت جغرافيایی و اوضاع سياسی- 

اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی منطقه بوده است.
»هزاران سال پيش، آشنایی با رمز و راز رویش گياهان انسان را 
زمين گير كرد، كشاورزی آغاز شد و گردهم آمدن كشاورزان روستا 
را پدید آورد )حجت، 1385(. پس از روی آوردن انسان كوچ نشين 
به یکجانشينی، چشم اندازهای روستایی نخستين مراكز سکونتگاهی 
روی كره زمين بوده و در شکل گيری و شکوفایی تاریخ تمدن بشری، 
روستاها نقش پيشگامان تمدن ساز را برعهده داشته و با دارا بودن 
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فرهنگ غنی و اقتصاد خودكفا، به عنوان یك جامعه مولد و پویا در 
ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و... یك نهاد 

تأثيرگذار به شمار می رفتند.
»با توجه به ویژگی های طبيعی- اكولوژیك، تاریخی- فرهنگی و 
اجتماعی- اقتصادی مناطق مختلف، عوامل گوناگون و متنوعی در 
تجمع سکونتگاه های روستایی دخالت دارد. عمده ترین این عوامل و 

نيروها عبارت  است از: 
الف. دفاع در برابر گروه های مهاجم یا جانوران؛

ب. محدودیت منابع آب؛
ج. پيوندها و بستگی های خانوادگی و طایفه ای؛

د. فعاليت های خاص زراعی و تأكيد بر كشت و زرع گروهی؛
ه. سياستگذاری های خاص و برنامه ریزی های كالبدی؛

و. عوامل سياسی، مذهبی و ایدئولوژیك )سعيدی، 1381(.
با نگاهی به اوضاع سياسی- امنيتی و اقتصادی- اجتماعی ادوار 
گذشته، اهميت موارد الف و ب برای ما كامالً روشن و قابل لمس 
است، هرچند امروزه از ميزان اهميت و اعتبار این عوامل كاسته شده 

و جای خود را به عوامل دیگری داده است.
در كشورهای كمتر توسعه یافته این سکونتگاه های اوليه انسانی كه 
به عبارتی گاهواره تمدن به شمار می روند با رشد سریع شهرنشينی 
در سده های اخير و تراكم بيش از حد امکانات رفاهی و خدماتی و 
تأسيسات زیربنایی در شهرها و كالن شهرها، مورد غفلت و بی مهری 
واقع شده اند و به تبع آن مهاجرت بی رویه روستائيان به شهرها كه 
در مواردی خالی شدن روستاها از سکنه را به دنبال داشته و زمينه 
را برای رشد افسار گسيخته و بيمارگونه شهرها و بروز ناهنجاری ها و 
معضالت شهری مانند حاشيه نشينی، تراكم باالی جمعيت در نقاط 
شهری، آلودگی زیست محيطی، تركيب ناموزون ساختار شهری، باال 

رفتن آمار جرم و جنایت در مناطق شهری و... فراهم كرده است.
در كشورهای جهان سوم  به خصوص  روستایی،  »سکونتگاه های 
كه نزدیك 1/2 جمعيت این گونه كشورها را در خود جا داده اند با 
مسائل و مشکالت حادتری از قبيل، مهاجرت های روستایی، پایين  
بودن سطح اشتغال، پایين بودن سطح بهره وری در بخش كشاورزی، 
فقدان یا كمبود زیربناهای رفاهی و خدماتی و... مواجهند )ركن الدین 
قانون  اجرای  از  پس  ایران  كشور  در  قادری، 1381(.  و  افتخاری 
نظام  فروپاشی  به  آغاز دهه 1340 كه منجر  ارضی در  اصالحات 
ارباب رعيتی و شکل گيری نظام خرده  مالکی و تغيير شيوه توليد 
در روستاها گردید روستاها را از یك نهاد توليد كننده محصوالت 
كشاورزی، دامی، صنایع دستی با اقتصاد خودكفا، به یك جامعه 
مصرف كننده توليدات صنعتی و خدماتی شهرها تبدیل كرد. وقوع 
انقالب اسالمی در سال 1357، سپس جنگ تحميلی 8 ساله و پس 
از آن بازسازی ویرانه های جنگ در اوایل دهه 70 موجب گردید كه 
توسعه روستایی در برنامه ریزی های كشور جایگاه مناسبی نداشته یا 
در مرحله اجرا با كندی روبه رو شود. فقدان مدیریت راهبردی جهت 
توسعه مناطق روستایی كشور باعث مهاجرت روستانشينان به شهرها 

به ویژه در دهه 60 و 70 و به موازات آن رشد سریع و ناموزون شهرها 
و كالن شهرها، افزایش نرخ بيکاری و روی آوردن به شغل های كاذب 

و غيرمولد و ده ها معضل دیگر را موجب گردیده است.
استان قزوین به رغم داشتن استعدادها و پتانسيل های فراوان به 
دليل مجاورت با پایتخت و كالن شهر تهران و كرج از این قاعده 
مستثنی نبوده و در این بين، بخش آبگرم شهرستان آوج به دليل 
محروميت مزمن و عدم توجه به زیرساخت های توسعه روستایی 
در دهه های گذشته یکی از مناطق مهاجرفرست استان بوده است. 
بررسی ها نشان داده است كه مقصد اصلی مهاجران نيز شهرهای 

تهران و كرج می باشد.
در سال های اخير در راستای سياست تمركززدایی و مبارزه با رشد 
نابهنجار شهرها و مهار مهاجرت های بی رویه به شهرها، توسعة مناطق 
روستایی در كانون توجه مدیران و برنامه ریزان كشور قرار گرفته 
است. ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و احداث تأسيسات زیربنایی 
و مخابراتی و توسعه شبکه حمل ونقل در روستاها گواه این مطلب 
است. »مسلماً هيچ گونه برنامه ریزی و طرحی نمی تواند به مرحله اجرا 
درآید یا اگر به مرحله اجرا درآید نمی تواند بازدهی خوبی داشته 
عوامل  و  جمعيت  استعدادهای  و  با خصوصيات  آنکه  مگر  باشد، 
اجتماعی و فرهنگی آن ها هماهنگ باشد )شيعه، 1381(«. این مقاله 
سعی دارد به معرفی اجمالی از ویژگی های جغرافيایی، فرهنگی، 
اقتصادی، تاریخی و اوضاع اجتماعی و سياسی روستای یمق واقع 
در دهستان كلنجين  بخش آبگرم شهرستان آوج، استان قزوین،در 
ادوار گذشته تا امروز بپردازد. این روستا با تمدنی 9 هزار ساله، یکی 
از سکونتگاه های باستانی منطقه بوده و در حال حاضر نيز علی رغم 
اینکه عنوان محروم ترین روستای منطقه را یدک می كشد اما در 
زمينه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی یکی از روستاهای 
فعال منطقه به شمار می رود. اميد می رود بتوانيم با شناخت و معرفی 
پتانسيل ها و جاذبه های روستایی سهم اندكی در رشد و شکوفایی 

روستا داشته باشيم.

روش تحقيق
روش تحقيق این مقاله توصيفی- تحليلی بوده و گردآوری اطالعات 
از طریق مطالعة كتابخانه ای، مشاهدة ميدانی و مصاحبه با افراد انجام 
گرفته است. متأسفانه به دليل فقدان منابع مکتوب، در بيشتر موارد 
به حافظة تاریخی و روایات پيشينيان مراجعه شده است. هر چند 
وجود بالغ بر 10 تپه باستانی در نقاط مختلف روستا حکایت از قدمت 
دیرینة روستا دارد ولی به دليل عدم مطالعه و تحقيق كافی در مورد 
این آثار، اطالعات زیادی از سير تکوینی و شيوة زندگی ساكنان روستا 
در ادوار تاریخ در دسترس نمی باشد. با این حال عدم دسترسی به 
منابع اطالعاتی دليلی بر انجام ندادن یك تحقيق علمی نخواهد شد، 
چه بسا همين اطالعات اندک و به ظاهر بی ارزش، پس از گردآوری و 
طبقه بندی، بتواند راهگشای خيلی از مسائل و مجهوالت منطقه مورد 

مطالعه و نقطه آغازی بر مطالعه بعدی باشد.
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ويژگی های جغرافيايی
بين  دریا  از سطح  متر  ميانگين 2120  ارتفاع  با  یمق  روستای 
طول های 55ًِ 28َ 49ْتا 54ً 32َ 49ْ شرقی و عرض های 27ً 29َ 35ْ 
تا 41ً 32َ 35ْ شمالی در فاصله حدود 100 كيلومتری جنوب قزوین 
و 45 كيلومتری جنوب شرقی آبگرم و 36 كيلومتری شرق آوج واقع 
شده است. این روستا با وسعتی بالغ بر 5000 هکتار از سمت شمال 
با روستاهای گل زمين و چاه برف و از سمت جنوب با روستای 
استلج و از سمت شرق با روستاهای دانك و چاه برف و از سمت 
غرب با روستاهای استلج و قره داش پرچيك مجاور است و طبق 
آخرین تقسيمات سياسی و اداری كشور تابع بخش آبگرم شهرستان 

آوجاستان قزوین می باشد.

ارتفاعات مشرف به روستا معروف به دوالیوالر )كوه ها؛ تپه ها( قرار 
دارد. این ارتفاعات كه در ضلع شرقی روستا واقع است به صورت 
زنجيروار با جهت جنوب به شمال از منتهی اليه شمالی روستای 
استلج شروع شده و تا منتهی اليه جنوبی روستای كلنجين امتداد 
یافته است و از نقاط صعب العبور روستا می باشد. راه  ارتباطی روستا 
نيز در زمين های باالدستی این ارتفاعات احداث شده و یك گردنة 
پيچ در پيچ روستا را به راه ا صلی ارتباط می دهد. در فصول یخبندان 
تردد از گردنه یکی از چالش های اساسی روستایيان به حساب می آید.

وجود سنگ های آتش فشانی و نيز سنگ های آتش فشانی- رسوبی 
چين خورده  سنگ های  روی  بر  ائوسن  ویژه  به  سنوزوئيك  دورة 
و  ارتفاعات  مورفولوژیکی  بارز  ویژگی  از  پليوسن  و  اليگوسن 

از نظر زمين شناسی روستای یمق در كمربند آتش فشانی- رسوبی 
حاشيه جنوبی )كمربند اروميه دختر( قرار دارد. این كمربند »از 
حدود آوج شروع شده تا آتش فشان بزمان در حاشيه جنوبی واحد 
ساختمانی ایران مركزی با امتداد شمال غرب- جنوب شرق می باشد« 

)جداری عيوضی، 1380(.
سازه اصلی روستای یمق، روی تپه ای در دامنه شرقی كوه رامند 
كوه  قله  كه  به طوری  شماره1(  )تصویر  است  یافته  استقرار  علی 
رامندعلی با ارتفاع تقریبی 2150 متر از سطح دریا در ضلع جنوب 
غربی كامالً مشرف به روستاست و از سمت شرق نيز منتهی به 
زمين های كشاورزی حاشيه رودخانه می شود. این رودخانه در پای 

ناهمواری های روستای یمق می باشد.
زمين های باال دست رشته كوه دوالیوالر به صورت تپه ماهورهای 
پست و زمين های مسطح كه به نام دوز )صاف و هموار( معروف است 
با دارا بودن خاک حاصلخيز و مستعد كشاورزی با تجهيزات مکانيزه 
با وسعتی بالغ بر 3000 هکتار از مهم ترین زمين های زراعی روستا 
به شمار می رود. ضلع غربی روستا با چشم انداز كوهستانی به نام داق 
)كوه( با وسعتی حدود 1500 هکتار با موقعيت كوهستانی و تقریباً 
سنگالخی و بازدهی پایين نسبت به زمين های دوز و عدم كارایی 
مفيد ادوات كشاورزی، بيشتر كاربری مرتع و چراگاه  دارد و كشاورزی 
در این زمين ها به ندرت انجام می گيرد. در ضلع جنوبی روستا كوه 

نقشه تقسيماتی استان قزوين

 تصوير شمارة 1: موقعيت روستاي يمق در استان قزوين
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تّنيرتورپاقو )خاک تنور: نوعی خاک رس به رنگ سرخ می  باشد كه 
از آن در ساخت تنور و سيلوهایی كه برای نگهداری آرد و غله به كار 
می رفت استفاده می  شده است( قرار دارد كه تپه های باستانی خرمن 
یری1 و 2 در دامنه شرقی آن قرار دارند و در نهایت ضلع شمالی 
روستا نيز منتهی به قبرستان روستای یمق و دامنه شمال شرقی كوه 

رامندعلی است.

ويژگی های اقليمی
براساس داده های آماری ایستگاه هواشناسی آوج، كه نزدیك ترین 
ایستگاه به یمق می باشد، ميزان بارندگی متوسط ساليانه روستا طی 
به ميزان 320/6  الی 1385  از 1375  آماری 10 ساله  یك دوره 
ميلی متر با آب و هوای سرد و نيمه مرطوب كوهستانی همراه با 
درجه   30/8 دما  حداكثر  ميانگين  می باشد.  سرد  زمستان های 
سانتی گراد و ميانگين حداقل دما 10/3- درجه سانتی گراد است. 
حداكثر دمای مطلق 36/4 درجه سانتی گراد و حداقل دمای مطلق 
19- درجه سانتی گراد و ميانگين دمای ساليانه روستا 10/06 درجه 
سانتی گراد ثبت گردیده است. ميانگين رطوبت نسبی منطقه %50/88 
ميانگين حداكثر سرعت وزش باد 14/17 متر بر ثانيه با جهت غالب 

جنوب غربی به شمال شرقی است)اداره كل هواشناسی قزوین(
جنوب  دامنه  در  كه  است  چشمه  یك  روستا  شرب  آب  منبع 
غربی كوه رامندعلی در فاصله حدود 500 متری روستا واقع شده 
و دارای آب گوارا و خنك است. هر چند در سال های اخير با حفر 
چند حلقه چاه كم عمق جهت باال بردن دبی آب كه از طریق كانال 
زیرزمينی به هم مرتبط می شوند تبدیل به قنات شده است كه با 
سيستم لوله كشی به منبع آب هدایت و از آنجا وارد شبکه آبرسانی 
روستا می شود و طبق نمونه برداری ها و مطالعات صورت گرفته از نظر 

ناخالصی و سختی آب جزو آب های مطلوب منطقه می باشد.
رودخانه یمق، منبع اصلی آبياری زمين های كشاورزی روستاست 
و شاخه ای از رودخانة خره  رود می باشد كه معروف به كلنجين چای 
)رودخانه كلنجين( است. این رود از ارتفاعات و حوضه آبریز استلج 
و ارتفاعات دوالیوالر )كوه ها( سرچشمه می گيرد و عالوه بر مشروب 
ساختن زمين های روستای استلج و یمق و گل زمين تا پيوستن به 
خره رود زمين های مجاور خود را سيراب می كند. بستر رودخانه در 
مقاطعی از مسير خود، در طول فصل خشك سال )مرداد و شهریور( 
كامالً خشك می شود و علت اصلی آن نيز بهره برداری كشاورزان و كم 

شدن ریزش های جوی در حوضه آبریز است.
تعداد 5 نهر توسط 5 بند انحرافی اصلی و تعدادی نهر فرعی از 
رودخانه منشعب می شود.جدول شماره 1 نام و مشخصات نهرهای 

اصلی منشعب از رودخانه را نشان می دهد.

پوشش گياهی و جانوری
پس از ناهمواری ها، پوشش گياهی ویژگی برجسته هر چشم انداز 
جغرافيایی است. »جالب ترین و چشم گيرترین چهره سياره زمين 
ناهمواری ها، پوشش گياهی آن است. )شکویی، 1379(«  از  پس 

پوشش گياهی روستای یمق غير مشجر و شامل انواع مختلفی از 
گياهان خودرو می باشد كه قریب به اتفاق آن ها استفاده دارویی و 
خوراكی برای انسان و دام دارند. گونه غالب پوشش گياهی در مناطق 
بکر، گون است كه شيره آن در صنایع دارویی و شيميایی كاربرد دارد 
و ساقه نيز به عنوان هيزم و علوفه دامی مورد استفاده قرار می گرفت 
كه طی ساليان اخير با جایگزین شدن نفت، این نوع استفاده از این 
گياه متوقف شده است. اكثر گياهان مراتع روستا ریشه دایمی دارند 
و در فصل سرما ساقه آن ها خشك و با شروع بهار طبيعت از ریشه 
ساقه جدید رشد می كند. شکل شماره 2 گوشه ای از پوشش گياهی 
و جدول شماره 2 تعدادی از گونه های غالب پوشش گياهی روستای 

یمق را با ذكر مشخصات و كاربرد آن نشان می دهد.
سيقير قویروقو )دم گاو(، سارو تيکان )تيغ زرد(، ساّقار، سيچان اوتو 
)علف موش(، سوتلوگن، یمليك )شنگه(، قياخ، لس تيکان، توبّال 
تيکان، سوگودک، جيران اوتو، چوپان چورگی، دوه بورنو، توخلوباشو، 
شقایق،  تيکان،  گوی  خلفه،  پيتك،  چيچك،  چيچگی،  مصطفی 
چپيش اوتو، قویون اوتو، قوزو قوالقو، آت یونجاسو، تلخه، سارویونجا، 
قانقال، قيّنيرقا، گلين بارماقو )انگشت عروس(، قيرخ پوقوم، دلی شبدر 
)شبدر وحشی(، قميش )نی(، ترشك و... از دیگر گونه های گياهی در 
روستای یمق می باشند. عالوه بر گياهان خودرو، درختان تبریزی و 
بيد و سنجد و گونه هایی از درختان خودرو مانند بور، اولقون نيز در 

تصوير شماره 2. پوشش گياهی مراتع روستای يمق
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سازه بند نام محلی نهر و بندرديف
طول نهرو نهر

وسعت 
زمين های 
زير کشت

مدت زمان 
آبدهی

دبی متوسط 
آب

حدود 3 سنتیباش ارخی1
کيلومتر

حدود 15 
هکتار

سه ماهه 
1 اینچاول سال

حدود 5 بتنیسوپورگه لی ارخی2
کيلومتر

حدود 100 
هکتار

تمام سالی 
3 اینچآبی

دگيرمان ارخی 3
حدود 5 سنتی)قاراالت ارخی(

کيلومتر
حدود 60 

هکتار
تمام سالی 

2 اینچآبی

حدود سنتیاوتای ارخی4
تمام سالی حدود 5 هکتار1/5کيلومتر

1 اینچآبی

حدود 3 سنتیباغالر ارخی5
کيلومتر

حدود 20 
هکتار

سه ماهه 
1 اینچاول سال

جدول شماره 1. نام و مشخصات نهرهای اصلی منشعب از رودخانه يمق



پوشش گياهی روستا به چشم می خورند.
از مهم ترین گونه های جانوری روستای یمق می توان به گرگ، روباه، 
موش صحرایی  خارپشت،  مار، الک پشت،  گراز،  شغال،  خرگوش، 
)جبری سيچان(، كبك، عقاب، قرقی، قناری، بلبل، هدهد، كالغ، 

جغد، گنجشك، باقره قره و.. اشاره نمود.

سال های  در  روستا  رونق  از  نشان  كه 
گذشته دارد. بررسی تعداد جمعيت روستا 
در دوره های آماری نشان می دهد كه این 
روستا بعد از دهه 1340 هميشه دارای رشد 
جمعيت با نرخ منفی می باشد به طوری كه 
در یك فاصله 10 ساله از 1355 الی 1365 
جميعت روستا به نصف كاهش یافته است. 
نفوس  عمومی  سرشماری  آخرین  طبق 
و مسکن مركز آمار ایران در سال 1385 
جمعيت روستا 226 نفر و 56 خانوار بوده 
است. جدول شماره 3 اطالعات جمعيتی و 
خانوار روستا را در دوره های آماری نشان 

می دهد.

مهم ترین عامل رشد منفی جمعيت در 
روستا، مهاجرت به شهرها به ویژه جوانان 
و نيروی فعال روستاست و قریب به اتفاق 
و  شغل  كردن  پيدا  انگيزه  با  مهاجران 
موقعيت اجتماعی مناسب اقدام به مهاجرت 

می كنند.
پایين بودن سطح درآمد روستائيان نسبت 
توسعه  و  رشد  عدم  و  ساكنان شهری  به 
زیرساخت های روستایی، محروميت مزمن 
منطقه و روستا كه ریشه در دوران سلطه 
نظام ارباب رعيتی در منطقه و بهره كشی 
ظالمانه از مردم و تاراج دسترنج روستائيان 
سفره  كردن  رنگين  در جهت  زحمتکش 
عيش و نوش اربابان زر و زور دارد. پيروزی 

توضيحاتکاربردمعنی لغوینام محلیرديف

و گونگون1 هيزم  صنعتی،  و  دارویی 
خوراک دام

شيره گون مصرف دارویی و در صنایع شيميایی کاربرد 
دارد

دانه ورک در درمان اسهال مفيد استدارویی، هيزم و خوراک دام-ورک2

تهيه جارو، هيزم و خوراک جاروسوپورگه3
دام

از کنار هم قراردادن تعدادی ساقه این گياه جارو تهيه 
می شود

در مواردی به عنوان مصالح ساختمانی کاربرد داشتهيزم و خوراك دام-پورپوز4

دهنده دارویی، خوراک دامگل گاوزبانسيقيردیلی5 کاهش  و  آرام بخش  گل گاوزبان  کرده  دم 
استرس است

تعليف دام در مرتع و استفاده به صورت خشک در آغلخوراک دامدم اسبیآت قویروقو6

دم کرده این گياه در کنترل قند خون بسيار مفيد دارویی و خوراک دامبومادرانبویمادرن7
است

در درمان حساسيت های پوستی توصيه شده استدارویی و خوراک دامشاه ترهشتره8

برای درمان یبوست و پایين آوردن تب مفيد استدارویی و خوراک دامخاک شيرشوورن9

در درمان ریزش مو توصيه شده استدارویی و خوراک انسانآویشنککليک اوتو10

ناراحتی کبد توصيه دارویی و خوراک دامکاسنیکاسنی11 مصرف عرق کاسنی در درمان 
شده است

برگ تازه قزیاقی در تهيه و پخت انواع غذاهای محلی خوراک دام و انسانقازیاقیقزیاقو12
کاربرد دارد

چرای دام در مرتعخوراک دامپيچکدوالشوخ13

به صورت تازه همراه سبزیجات مصرف می شودخوراک انسانپياز کوهیسوقاناخ14

به صورت تازه همراه سبزیجات و دم کرده آن از بين دارویی و خوراک انسانپونهیارپوز15
برنده نفخ معده است

مصرف آن به صورت تازه همراه سبزیجات در کنترل دارویی و خوراک انسانعلف چشمهبوالغ اوتو16
فشار خون مفيد است

جدول شماره2. گونه های غالب پوشش گياهی در روستای يمق

انقالب اسالمی، روستائيان را از یوغ استثمار مالکان و ظلم عمال آنان 
نجات داد، ولی عدم توجه به مناطق روستایی به دالیلی كه قباًل  ذكر 
شد، روستاها به ویژه در فصل زمستان بی شباهت به خانه سالمندان 

نيست و این زنگ خطری برای مدیران و برنامه ریزان كشور است.

ويژگی های اقتصادی
كشاورزی و دامداری دو ركن اصلی اقتصاد روستای یمق می باشند 
و ساختار اصلی اقتصاد خانوار روستا بر این دو پایه استوار شده است. 
در كنار این دو، البته صنایع دستی و خرید و فروش محصوالت زراعی 

و دامی نيز در اقتصاد خانوار روستایی ایفای نقش می كنند.
دیم  گندم  می شود  كشت  روستا  در  كه  محصولی  عمده ترین 
است و این روستا با توليد ساالنه بالغ بر 2000 تن گندم یکی از 
توليدكنندگان این محصول استراتژیك به شمار می رود. پس از گندم، 
جو، یونجه، نخود، عدس، سيب زمينی و سایر محصوالت صيفی و 

جاليزی در حد نياز خود كشاورزان كشت و توليد می شود.
ويژگی های جمعيت

در لغت نامة دهخدا تعداد سکنة روستا 526 نفر ذكر شده است 
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نرخ رشدبعد خانوارتعداد خانوارتعداد جمعيتسال آماری

1355505975/2-

1365293525/63-5/44

1375255455/66-1/29

1385226564-1/2

جدول شماره3. اطالعات جمعيتی روستا در دوره های آماری



كشت سيب زمينی، مهم ترین محصول آبی روستا طی سال های اخير 
بوده و شهرت سيب زمينی در واقع قزوین مدیون كشاورزان روستای 
یمق است. البته طی سال های اخير با توسعه كاشت سيب زمينی به 
روش مکانيزه در دیگر مناطق كشور نظير همدان، كاشت و برداشت 
این محصول در یمق توجيه اقتصادی چندانی نداشته و جای خود را 

به محصوالتی مانند یونجه و جو داده است.
دامداری ركن دوم اقتصاد روستاست و از دیرباز شغل اصلی ساكنان 
روستا به شمار می رفته است. دامداری سنتی به روش چکانه ای شيوه 
غالب در ميان مردم روستا می باشد و آن به این طریق است كه از 
پيوستن چندین رأس ميش و بز از هر خانوار یك گله تشکيل می شود. 
پرورش تعداد 1 الی 4 رأس گاو، 10 الی 50 رأس ميش و بز در هر 
خانوار روستایی معمول است كه در مرحله اول نياز خود روستائيان را 
تأمين می كند. در مرحله دوم روستایيان اقالم مازاد بر نياز خود شامل 
انواع فرآورده های دامی و لبنی نظير پشم، پوست، دام زنده، ماست، 
كره، روغن حيوانی و كشك را به فروش می رسانند. طی دهه اخير با 
مکانيزه شدن كشاورزی بالغ بر 80% از زمين های كشاورزی دوز كه در 
دهه های قبل كاربری غالب آن ها مرتع و چراگاه بود به نفع كشاورزی 
تغيير كاربری داده و دامداری را از نظر چراگاه به شکل جدی در تنگنا 
قرار داده است. این چالش گویای آن است كه نياز به توسعه دامپروری 

صنعتی در روستا بيش از پيش احساس می شود.
روستا  كشاورزی  توليدات  جرگه  به  اخيراً  نيز  باغی  محصوالت 
پيوسته است. مهم ترین این محصوالت گردو، انگور، بادام، گيالس، 
سيب و زردآلو است كه در چند سال آینده روستای یمق را به یکی 
از توليدكنندگان عمده گردو در بين روستاهاي منطقه تبدیل خواهد 

كرد.
در دهه های گذشته، زنبورداری به روش سنتی در كندوهای بافته 
شده از شاخه درختان خودرو در روستا رواج داشته، اما متأسفانه به 
دليل بروز خشك سالی در سال های اخير و عدم استفاده از روش های 

نوین در حال حاضر جایگاهی در اقتصاد روستا ندارد.
صنایع دستی هر منطقه گویای فرهنگ و تمدن مردم آن منطقه 
است. در یمق، این آثار در سال های گذشته نقشی ویژه در اقتصاد و 
درآمد خانوار بازی می كردند. اما، بازار گرمی ندارند و حتی برخی از 
این صنایع به بوته فراموشی سپرده شده اند. قالی بافی، مهم ترین هنر 
دستی ایرانيان و به عبارتی شاهکار هنری ایران نيز در این روستا از 
جایگاه خاصی برخوردار بوده است. بافت قالی و قاليچه و قالی باریك 
معروف به قرادغی یکی از مهم ترین صنایع دستی مردم یمق به  ویژه 
زنان خانه دار بوده است كه متأسفانه به دالیلی نظير مقرون به صرفه 
نبودن و یا حتی باال رفتن شاخص های زندگی و سطح درآمد نسبت 
به سال های قبل در حال زوال و نابودی است. چارق دوزی، گليم بافی، 
بافت دستکش و جوراب پشمی و انواع زیراندازها، طناب بافی و توربافی 
با استفاده از پشم بز، نمد مالی، سبد بافی و بافت كندوی زنبور عسل 
و طبق نان از شاخه بور )نوعی درخت خودرو در حاشيه رودخانه( از 
دیگر صنایع دستی بوده اند كه در گذشته در این روستا رواج داشته اند.

ويژگی های فرهنگی و اجتماعی
مردم یمق به زبان تركی تکلم می كنند و پيرو دین اسالم و شيعه 
دوازده امامی هستند. آن ها مردمی متدین، معتقد به اصول و مبانی 
دین مبين اسالم و نسبت به شعائر دینی مانند نماز جماعت پای بندند 
و به ویژه به ماه مبارک رمضان و شب های قدر و آئين های عزاداری ماه 

محرم عالقه خاصی دارند.
روستا به صورت مجتمع، توسط شورای اسالمی و دهياری اداره 
بنا  و  مهمان نوازند  و  اجتماعی خونگرم  نظر  از  آن  مردم  می شود. 
به موقعيت جغرافيایی و اقليمی غالب منطقه تا حدودی افرادی 
سخت كوش و محافظه كارند كه این خصلت اصلی مردمان مناطق 

كوهستانی می باشد.
نگاهی اجمالی به فرهنگ و رسوم روستا گویای این واقعيت است 
كه این آداب و سنن ریشه در تاریخ كهن و باستانی روستا دارد. از 
آئين های خواستگاری، بله برون و مراسم جشن عروسی در روستا گرفته 
تا مجالس ترحيم و مراسم خاک سپاری اموات و آئين های مذهبی در 
ایام ماه مبارک رمضان و ایام سوگواری ساالر شهيدان همگی ریشه در 
فرهنگ بی آالیش و ساده روستایی دارد. این مراسم با داشتن شکوه 

خاص خود در عين حال ساده و بی پيرایه برگزار می شود.
شب نشينی در شب های سرد و طوالنی زمستان دور یك كرسی 
گرم از قدیم االیام در روستا مرسوم بوده است كه امروزه به دليل 
توسعه رسانه های صوتی و تصویری تا حدودی كمرنگ شده است. این 
شب نشينی ها محلی برای گفت وگو و تضارب آرا و خواندن آثار ادبی و 
داستان ها و تمثيل های ادبی و احکام و مسائل شرعی بوده است. یك 
اتاق كوچك با یك كرسی گرم كه دور آن افراد فاميل و همسایه ها 
حلقه می زدند و یك چراغ پيه سوز، فانوس، لمپا، گردسوز و یا چراغ 
زنبوری )توری( كه در سال های اخير رواج پيدا كرده بود روشنی 
بخش مجلس می شد و جوانان و نوجوانان با ذوق و عالقه خاصی 
داستان ها، اشعار و خاطرات بزرگ ساالن و به ویژه ریش سفيدان را 
كه با لحن شيوا و حس خاصی بيان می شد گوش می دادند. حضور 
عاشيق های محلی كه داستان های عاشقانه و حماسی را با موسيقی 
محلی )ساز و باالبان( بيان می كردند طرفداران زیادی در بين مردم 
روستا داشت به طوری كه گاهی این شب نشينی ها تا پاسی از شب 
ادامه پيدا می كرد. بسياری از اهالی روستا هنوز هم از آن دوران به 

 عنوان دوران طالیی عمر خودشان یاد می كنند.
بر كشت و زرع گروهی،  بر روستا و تکيه  روح اجتماعی حاكم 
روستائيان را به اجتماعی ترین گروه های انسانی در تاریخ بشر تبدیل 
كرده است به نحوی كه كليه امور زراعی و نگهداری از دام و تعمير و 
ساخت مساكن روستایی به صورت گروهی و با همکاری یکدیگر انجام 
می گرفت. در روستای یمق نيز الی روبی  نهرها، بازسازی بندهای آب، 
آبياری مزارع، كاشت و برداشت محصول و تهيه علوفه و ذخيره آن 
برای فصل زمستان از مهم ترین فعاليت های گروهی بين روستایيان 
به شمار می رود كه حکایت از پيوندهای اجتماعی اصيل و ریشه دار 
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بين مردم روستا دارد و یکی از پتانسيل های مهم اجتماعی روستا 
محسوب می شود.

 واژه شناسی
در فرهنگ لغت دهخدا ذیل واژة یمق چنين آمده است: دهی 
است از دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین، واقع در 
36 هزار گزی خاوری اوج با 526 سکنه )بنا به گفته ژان شاردن یك 
گز شاهی معادل 94/745 سانتی متر و بنا بر گفته فریر معادل 95 
سانتی متر بوده است. امروزه در ایران فقط نوعی از گز و آن هم 104 

سانتی متر وجود دارد )هينس، والتر، 1368(.

وجه تسمية يمق از منظر مردم
ریشه این واژه در ميان مردم روستا چند روایت متفاوت دارد كه به 
دو مورد از مهم ترین و اصلی ترین آن ها اشاره می كنيم. ذكر این نکته 
را نيز الزم می دانيم كه مطالب ذكر شده در مورد ریشة واژة یمق سند 
مکتوبی ندارد و فقط متکی به روایاتی است كه در ادبيات عاميانه بين 

مردم روستا رایج است.

يوماخ يا يوماق
یوماخ یا یوماق اسم مصدر فصل شست وشو دادن یا شستن در زبان 
تركی است و طبق گفته های ساكنان قدیمی روستا به دليل وجود 
آب در محل فعلی روستا افراد كوچ نشين و گله داران، هنگامی كه 
جهت شست وشوی خود و لوازم و لباس های خود قصد عزیمت به 
این نقطه را می كردند به اطرافيان خود این گونه خطاب می كردندكه 
»من گئدیرم یوماقا« یعنی من جهت شست وشو می روم و مخاطب 

نيز ذهنش متوجه این نقطه می شد و پس از اسکان ساكنان اوليه در 
محل فعلی روستا، اسم یوماق را بر روی مکان تازه تأسيس نهادند و 
به تدریج این واژه در محاورات روزمره تغيير شکل داده و به شکل 

یمق درآمده است. 

يِماخ يا يماق
یِماخ یا یماق اسم مصدر فعل خوردن در زبان تركی و به معنی غذا 
خوردن و یا به محل خوردن غذا اطالق می شود. قدما بر این باور بودند 
كه اهالی این روستا از دیرباز مردمی مهمان نواز بوده اند به طوری كه 
هميشه مسافران و دوره گردها جهت اقامت و رفع خستگی و صرف 

غذا، به این روستا مراجعه می كرده اند.
این مثل هنوز هم در ميان مردم رایج است كه »یمقه گئدیری ایاخ 
گوتور« یعنی »اگر عازم یمق هستی فقط پا بردار« كه پا برداشتن 
كنایه از سریع راه رفتن و بدون برداشتن هيچ گونه آذوقه و توشه ای 
است. از آنجایی كه اهالی قدیم و ساكنان اوليه روستا پس از اتمام كار 
در مزرعه و زمين جهت صرف غذا و استراحت به منزل برمی گشتند، از 
واژه یماخ یا یماق استفاده می كردند به این صورت می گفتند »گئدک 
یماقا« یعنی جهت غذا خوردن برویم كه در این جمله واژة یماخ 
همانند واژه یوماق معنای دووجهی دارد. یعنی هم به فعل غذا خوردن 
و هم به محل غذا خوردن اشاره می كند. این واژه نيز در بستر زمان به 

صورت امروزی یمق درآمده و نام این مکان شکل گرفته است.

تاريخ كهن به روايت آثار باستانی
آثار باقی مانده از فعاليت های انسانی در نقاطی از روستا به علت 
عوامل طبيعی و انسانی نظير بارندگی و سيل و فرسایش خاک و 
حفاری های غيرمجاز تا حدودی نابود یا ناپدید شده و یا در شرف از 
بين رفتن می باشد. این آثار نشان می دهد كه سکونت در این روستا 
قدمتی دیرینه دارد و طبق بررسی های موردی كه روی چند نقطه 
انجام شده مشخص شده است كه دیرینگی این آثار مربوط به دوران 
تاریخی سده های اوليه پس از اسالم و در موردی هم به دوران تاریخی 
قبل از تاریخ ایران باستان می باشد و آیا اینکه این مکان در تمام ادوار 
تاریخ یك سکونتگاه دائمی بوده یا خير؟ سؤالی است كه پاسخ به آن 
دشوار می نماید؛ آنچه مسلم است طبق مطالعاتی كه روی برخی نقاط 
باستانی صورت گرفته و بقایای اندكی كه در بعضی از این نقاط به 
دست آمده است این مسئله روشن می شود كه از سده های ابتدایی 

دوران پس از اسالم این روستا محل سکونت انسان بوده است. 
مردمی كه به شغل دامداری و زراعت مشغول بوده اند و به دليل 
زمين،  رانش  سيل،  )زلزله،  طبيعی  بالیای  نظير  عوامل  برخی 
خشك سالی و قحطی و...(، جنگ ها و بيماری های همه گير كه در 
قرون گذشته انسان های زیادی را به كام مرگ می فرستاد باعث شده 
است كه در مقاطعی از تاریخ، نوار سکونت در این نقطه قطع شود 
و پس از مدتی توسط گروهی دیگر در نقطه ای دیگر از این روستا 
هسته دیگری از سکونت شکل می گرفته است. وجود بالغ بر 10 تپه 

باستانی گواهی بر این مدعاست.
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موقعيت نسبت به کاربریقدمتنام اثررديف
شماره تاريخ ثبتروستا

ملی ثبت

تپه باغ الر 1
اوستو

دوران قبل از 
تاریخ ایران 

باستان
500 متری شمال تپه، باغ

1381/03/255757روستا

تپه خرمن 2
یری1

سده های اوليه 
300 متری جنوب تپهبعد از اسالم

1381/03/255526روستا

تپه خرمن 3
یری2

دوران تاریخی 
300 متری جنوب تپهپس از اسالم

1380/12/255740روستا

دوران تاریخی کوره بوالغ4
500 متری جنوب تپه، کورهپس از اسالم

1380/12/255517روستا

تپه بازا 5
اوستو

دوران تاریخی 
2 کيلومتری شمال تپهپس از اسالم

1382/01/248183روستا

6
تپه 

گورستان 
بازا اوستو

دوران تاریخی 
پس از اسالم

تپه، 
گورستان

2 کيلومتری شمال 
1380/12/255535روستا

7
تپه فارا 
اوراک 
)ورک(

دوران تاریخی 
2/5 کيلومتری شمال تپهپس از اسالم

1381/03/255771روستا

تپه 8
امامزاده

دوران تاریخی 
پس از اسالم

تپه، 
مذهبی

4 کيلومتری شمال 
1380/12/255507روستا

جدول شماره4. آثار باستانی روستای يمق به ترتيب قدمت



به استناد آثار و بقایای فعاليت های انسانی در یکی از نقاط روستا، 
ایران  از  تاریخی پيش  به دوران های  قدمت روستای یمق مربوط 
باستان و در اغلب نقاط به سده های اوليه تاریخ پس از اسالم مربوط 
می شود و فرضيه گاهواره تمدن 9 هزار ساله را به اثبات می رساند. 
جدول شماره 4، به ترتيب قدمت، این آثار را، كه به عنوان آثار ملی به 

ثبت رسيده اند نشان می دهد.

یکی از نقاط باستانی روستا كه هنوز به ثبت ملی نرسيده است تپه 
قاال اوستو می باشد. این تپه در ضلع جنوب شرقی روستا واقع شده 
و همان طور كه از نامش برمی آید دارای كاربری قلعه بوده و به گفته 
اهالی در زلزله مهيب سال 1341 بوئين زهرا تخریب شد. آثار آن تا 
اواخر دهه 60 نيز پابرجا بود كه قسمتی از فضای داخل یك اتاق با 
تاقچه و رف بود ولی متأسفانه به دليل عدم آگاهی توسط برخی افراد 
روستا و نداشتن متولی، تخریب و خشت های آن جهت استفاده حمل 
شد. در حفاری كه در سال 1371 جهت احداث كانال آبرسانی انجام 
شده بود بقایای خشت و ظروف سفالی نظير كوزه، كاسه و بشقاب كه 

از زیر خاک بيرون آمده بود به وفور به چشم می خورد.

سرگذشت روستا در گفتار مردم
آنچه از نقل قول ها و روایات ریش سفيدان محل، كه از پدران خود 
شنيده اند، برمی آید هسته اوليه شکل گيری روستای یمق در محل 
كنونی به حدود 400 سال قبل برمی گردد، در آن زمان شخصی به 
نام »آقا« به اتفاق فرزندان خود به نام های ابراهيم، اسماعيل و محمد 
از روستای قمشلو واقع در غرب آبگرم، كه هنوز به همين نام خوانده 
می شود، هر ساله جهت چرای دام های خود در فصل گرم سال به این 
نقطه یيالقی كوچ می كرده اند و با آغاز فصل سرما دوباره به قشالق 
برمی گشتند. در یکی از مهاجرت ها این افراد با اتفاقی مواجه می شوند 
كه زمينه تأسيس روستا در مکان فعلی را فراهم می كند. حال به نقل 

این اتفاق تاریخی از زبان سالخوردگان روستا می پردازیم.
»در یکی از سال ها به علت بارندگی های زیاد و سست شدن طبقات 
فوقانی زمين زیرپای یك از حيوانات گله خالی شده و به قعر یك 
گودال سقوط می كند. صاحبان گله كه شاهد این اتفاق بودند به 
سرعت خود را به محل حادثه رسانده و با گودالی روبه رو می شوند كه 
معلوم می شود دهانه یك غار دست ساز است. پس از این اتفاق، »آقا« 
و فرزندان خود به این نتيجه می رسند كه چرا ما هر ساله مشقت ها 
و مخاطرات این سفر را به جان بخریم، بهتر است در همين نقطه كه 
نشان می دهد قبالً هم انسان هایی در آن ساكن بوده اند سکونت اختيار 
كنيم و همين غار را نيز، كه به گویش محلی زاغه می  گویند، جهت 
نگهداری گله های خودمان مرمت و بازسازی كنيم تا حيواناتمان را 
از گزند درندگان و سرما محافظت كند.« بدین ترتيب آن ها هم این 
نقطه را یك مکان ایده آل جهت سکونت خود یافتند كه از دیگر 
نقاط مجاور متمایز بود. آثار باقی مانده از برج و باروی روستا گواهی 
بر اهميت موقعيت دفاعی در مکان گزینی سکونتگاه های انسان ها در 

ادوار گذشته تاریخ است.

تاريخ معاصر
در طول قرن اخير، تحوالت و حوادث تأثيرگذار در ابعاد سياسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ساختار و فضای سياسی كشور، 
موجبات بازساخت چشم اندازهای طبيعی و انسانی در اكثر روستاها 
شده و هر یك از این تحوالت به عنوان یك مقطع تاریخی در بين 
روستائيان و نقطه عطفی در تاریخ روستایی كشور محسوب می شود. 
نوزدهم و گسترش شهرنشينی موجبات  انقالب صنعتی در قرن 
حركتی عظيم از پایين به باال را فراهم آورد و به تبع آن اكثر نيروی 
مرزهای  پدیده،  این  فرستاد،  شهرها  به  را  روستایی  جوامع  فعال 
جغرافيایی كشور ما را نيز، در طی نيم قرن اخير، درنوردید و اصالحات 
ارضی توسط محمدرضا پهلوی نيز مزید بر علت شد به طوری كه 
جامعه مولد روستایی كه بيشتر آن ها در فعاليت های اقتصادی بخش 
اول )كشاورزی( مشغول بودند پس از این تحوالت، به فعاليت های 
اقتصادی بخش دوم )صنعت( و سوم )خدمات( و شغل های كاذب 

مانند دست فروشی و دوره گردی و.. روی آوردند.
اصالحات ارضی در اوایل دهه 1340، زلزله مهيب 1341 بوئين زهرا، 
انقالب اسالمی 1357 و جنگ تحميلی 1359 از مهم ترین مقاطع 
تاریخی در بين مردم روستای یمق به ویژه افراد سالخورده می باشد. به 
عنوان مثال اگر بخواهند سن یك نفر را با فرد دیگری مقایسه كنند 
می گویند فالنی در زلزله 2 ساله بود یا فالن شخص یك سال بعد از 
زلزله به دنيا آمده یا از دنيا رفته است، همچنين است در مورد انقالب 

اسالمی 1357 و سایر مقاطع تاریخی.
وقوع زلزله سال 1341 در منطقه بوئين زهرا كه منجر به كشته 
و زخمی شدن قریب به 20 نفر از اهالی روستای یمق و تخریب 
تعدادی از منازل مسکونی گردید و نيز زلزله سال 1381 منطقه آوج 
كه خسارتی در روستای یمق برجا نگذاشت، توجه روستائيان را به 
مقاوم سازی و نوسازی منازل مسکونی خود جلب كرده است و هر چند 
در این راه توفيق چندانی حاصل نشده است ولی به تدریج در حال 
سوق دادن سيما و بافت روستا از یك روستای دارای بافت اكولوژیك 
با مساكن سنتی و مصالح بومی به سمت روستایی با ساختمان های 

نوساز با مصالح مدرن و امروزی و معابر عریض می باشد.
بهمن ماه سال 1391 مبدأ تشکيل یك نهاد جدید به نام »دهياری« 

تصوير شماره3. بقايای برج و باروی قديمی روستا
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در روستای یمق است تا از طریق آن سياست ها و تدابير دولت با 
خواسته ها و مشکالت روستائيان هماهنگ تر شود. از بدو تأسيس 
دهياری، نقش این نهاد در توسعه و مدیریت روستا، چشمگير و 

غيرقابل انکار بوده است.

 نتيجه گيری
یکی از افق های نوین پيش روی علوم جغرافيایی، مطالعه و پژوهش 
در حوزه  برنامه ریزی و توسعه روستایی است كه عالوه بر شناخت 
پتانسيل های  روستا،  اقتصادی  و  فرهنگی  و  اقليمی  ویژگی های 
بالقوه و جاذبه های اقتصادی و گردشگری روستا و نحوه به فعليت 
درآوردن این استعدادها، شناخت چالش ها و موانع توسعه ای روستا 
به رشد سکونتگاه های روستایی خواهد شد.  نهایت منجر  كه در 
و موجبات  و متوقف خواهد كرد  را كنترل  بی رویه  مهاجرت های 
مهاجرت های معکوس را نيز سبب خواهد شد. راهکاری مؤثر در 
ناهنجاری های  و  راستای تمركززدایی و درمان ریشه ای معضالت 
شهری خواهد بود. شاید در این حوزه مطالعاتی در سایر نقاط انجام 
گرفته باشد ولی تاكنون هيچ گونه مطالعه علمی در راستای شناخت 
امکانات و كمبودهای روستای یمق صورت نگرفته است. ما سعی 
می كنيم فهرست وار به تعدادی از استعدادها و جاذبه های عمومی 
روستا و همچنين چالش  ها و مشکالتی كه بر سر راه توسعه و رشد 
روستا قرار دارند اشاره كنيم تا شاید زمينه ساز مطالعات بعدی باشد.

جاذبه ها و پتانسيل های روستای يمق
1. جاذبه گردشگری و یيالقی در فصول گرم سال، با داشتن آب و 

هوای معتدل و چشم اندازهای طبيعی و بکر.
2. دامپروری صنعتی با بازدهی باال در صورت سرمایه گذاری در 

بخش دامپروری.
3. احداث سد بر روی رودخانه و مهار آب ها و سيالب های فصلی 

جهت به زیر كشت بردن محدوده وسيعی از زمين های دیم.
4. بهبود سيستم  آبياری در جهت باال بردن بهره وری توليد.

5. یکپارچه سازی اراضی دیم و آبی كشاورزان در راستای افزایش 
بهره وری.

6. آموزش نحوه پرورش و توليد قارچ و آبزیان با آب كشاورزی در 
قالب یك شركت تعاونی روستایی.

به  زنبورداری  نوین  با آموزش روش های  زنبور عسل  7. پرورش 
روستائيان و حتی جوانان روستایی مقيم شهر.

8. سرمایه گذاران جهت پرورش طيور.
9. سرمایه گذاری در بخش های صنعتی به دليل وجود زمين  ارزان 
و مناسب، معافيت های مالياتی و نيروی كار در روستا و روستاهای 

هم جوار.
10. تشکيل صندوق توسعه روستای یمق با مشاركت و مدیریت 
خود روستائيان در جهت اعطای تسهيالت بدون بهره در راستای 

توسعه روستایی.

 چالش ها و موانع توسعه روستای يمق
1. وجود نوعی حس خودكم بينی و حقيربينی روستا در مقابل شهر 

در ميان ساكنان روستا به ویژه جوانان.
2. پایين بودن سطح درآمد روستائيان كه منجر به عدم سرمایه گذاری 
در بخش های اقتصادی و توسعه صنایع مرتبط با كشاورزی می شود.

3. مهاجرت های بی رویه ساكنان روستا به ویژه جوانان كه ریشه اميد 
و زندگی را در روستا خشکانده است.

4. دسترسی ضعيف ساكنان روستا به خدمات بهداشتی و درمانی.
ساكنان  برای سالمت  تهدید  نوعی  كه  روستا  فرسوده  بافت   .5

محسوب می شود.
6. پيچ وخم های اداری در برخی ارگان ها و نهادهای دولتی در زمينه 

تسهيالت نوسازی مساكن روستایی.
7. عدم وجود دفتر IT روستایی و عدم پوشش شبکه های دیجيتال 

صدا وسيما.
آلودگی  مخاطرات  افزایش  احتمال  و  زندگی  سطح  ارتقای   .8

زیست محيطی به طور عام در اكثر روستاها.
9. پایين بودن سطح آموزش و به تبع آن عدم رشد فرهنگی روستا 

كه عامل اصلی چالش های فوق یا تابعی از آن هاست.
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مقدمه
اكوتوریسم شاخه ای از گردشگری است كه ریشه در طبيعت و محيط های 
طبيعی دارد. چشم اندازهای طبيعی اعم از حيات وحش، پوشش گياهی، 
لندفرم های سطح  زمين، تنوع سنگ ها، آب  و هوا و فرهنگ های بومی از 
عواملی هستند كه همواره گردشگران را به سوی خود جلب می كنند. آن 
طور كه آمارها نشان می دهد، این شاخه از گردشگری در مدت كوتاه عمر 
خود رشد بسيار باالیی داشته و نرخ رشد ساالنة آن در دهة 1990 بين 
20 تا 34 درصد و پس از سال 2004 ميالدی رشد آن به سه برابر رشد 

كلی صنعت گردشگری رسيده است )رضوانی، 1387: 22(.
جاذبه های توریستی چه به لحاظ تاریخی و فرهنگی و چه به لحاظ 
مقاصد  در  توریست  جذب  عامل  ضروری ترین  و  مهم ترین  طبيعی 
توریستی هستند. بنابراین پيش از هر اقدامی مطالعه و شناخت آن ها 

الزم و ضروری به نظر می رسد.
تنوع طبيعی استان آذربایجان غربی به گونه ای است كه هر نقطة آن 
دارای جذابيت های طبيعی متفاوت و مختلفی است. دریاچة اروميه به 
عنوان یك اكوسيستم آبی و خاكی از قابليت های بسيار زیادی در امر 
گردشگری طبيعی برخوردار است. وجود جزایر متعدد با ویژگی های 
مختلف، تنوع پوشش گياهی و جانوری، زندگی هزاران پرنده از گونه های 
متفاوت، آب و خواص درمانی آن و از همه مهم تر محيط بکر و عاری 
از هرگونه آلودگی های زیست محيطی و ویژگی  های دیگر، آن را به یك 

جاذبة طبيعی شاخص و بارز مبّدل كرده است.
از  اروميه به عنوان یکی  اعتبار، دریاچة  نگارنده، به لحاظ اهميت و 
جاذبه های گردشگری طبيعی كشور و وجود امکانات بالقوة طبيعی در 
سواحل و جزایر آن به  خصوص در جزیرة كبودان، مصمم شده برای 
آشنایی بهتر و بيشتر با امکانات گردشگری طبيعی این جزیره مقاله ای 

در معرفی و توصيف جاذبه های گردشگری آن بنویسد.
الزم به توضيح است كه در گذشته به دليل باال بودن سطح آب دریاچه 

تورهای یك  روزه ای برای بازدید از جاذبه های گردشگری طبيعی جزیره 
كبودان برگزار می شد ولی به علت كاهش شدید آب آن در چند سال 
اخير اكنون  وضعيت بسيار شکننده ای بر دریاچه و جزایر حاكم گردیده 
و در حال حاضر تردد به جزایر دریاچه متوقف شده است. اميد است 
با تدابيری كه در سطح كالن اندیشه شده، آب دریاچه تأمين شود 
و از جذابيت های منحصربه فرد دریاچه و جزایر آن تمام مردم ایران و 

كشورهای دیگر استفاده نمایند.

روش پژوهش
در هر كار پژوهشی برای حصول به نتایج قابل قبول اسلوب های خاصی 
وجود دارد كه پژوهشگران باید از آن ها استفاده نمایند. هر چند پژوهش 
در حيطة علوم مختلف به صورت پيمایشی و ميدانی بهترین نتایج را به 
دنبال دارد، اما در كارهای پژوهشی موانع و مشکالتی به وجود می آید كه 
عرصه را در به كارگيری روش ها و اسلوب، بر پژوهشگر تنگ تر می كند. 
بنابراین محقق ناگزیر است از روش های دیگر استفاده نماید. محدودة 
مورد مطالعه نگارنده در داخل دریاچة اروميه قرار دارد و جزو مناطق 
حفاظت شده است. از آنجا كه مناطق حفاظت شده كشور مورد توجه 
مدیریت محيط زیست است و به خصوص در مورد جزایر دریاچة اروميه، 
به لحاظ اهميت خاص طبيعی و زیستی، امکان سفر و بازدید ميدانی 
محدود است، بنابراین در این مقاله از روش اسنادی، توصيفی و تحليلی 
استفاده گردید. عالوه بر موارد مذكور با توجه به شناختی كه پژوهشگر 
از منطقة مورد پژوهش دارد اطالعات و داده ها گردآوری و پس از تحليل، 

نگارش مقاله براساس آن ها صورت گرفته است.

پوشش  كبودان،  جزیرة  اروميه،  دریاچة  اكوتوریسم،  كليدواژه ها: 
گياهی، زندگی جانوری.
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درياچة اروميه
دریاچة اروميه بزرگ ترین آبگير دائمی ایران است كه در شمال غربی 

كشور قرار دارد )شکل شمارة 1(.
دریاچة اروميه در 37 درجه و 5 دقيقه تا 38 درجه و 16 دقيقة عرض 
شمالی و 45 درجه و 10 دقيقه تا 45 درجه و 45 دقيقه طول شرقی از 
نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است )فرهنگ جغرافيایی، 1379: 107(. 
براساس تقسيمات داخلی كشور، دریاچه در بين دو استان آذربایجان 
غربی و شرقی قرار دارد )نقشة شماره1(. نام دریاچه در اوستا »چه 
ئچست« یا »چه ئچستا« و در زبان فارسی »چی چيست«1 به معنای 
سفيد و درخشان آمده است. واژة چی چيست در زبان تركی به صورت 
»چی َچك«2 تلفظ می شود و به آخر آن پسوند مکان »لو« اضافه شده 
كه در متون و محاورات روزمره استعمال می گردد. فراوانی نمك و اكسيد 
روی در آب دریاچه منجر به درخشندگی آن از دور می شود. این ویژگی 
است.  بوده  مؤثر  آن  اطراف  مردم ساكنان  عامة  فرهنگ  در  دریاچه، 
به طوری كه در سواحل دریاچه اسامی آبادی هایی با نام »چيچکلو«3 
با پسوندهای مختلف وجود دارد. این آبادی  ها در اطراف دریاچة اروميه 

روماتيسم، آرتروز و بيماری های زنان است.
از نظر زیستی، در دریاچه اروميه، هيچ ماهی و نرم تنی به جز گونه هایی 
از سخت پوستان به نام »آرتميا« زندگی نمی كند )عکس شمارة 1(. 
دریاچة اروميه دارای 102 جزیره است كه همة آن ها )دریاچه و جزایر( 
از سوی سازمان یونسکو به عنوان یکی از 59 ذخيره گاه زیست كره به 

ثبت رسيده اند. 
جزایر بزرگ این دریاچه به ترتيب مساحت عبارت اند از: كبودان بيش 
از 30 كيلومتر مربع، »اِشك« بيش از 26 كيلومترمربع، »اسپير« با حدود 
12 كيلومتر مربع و »آرزو« با بيش از 5 كيلومتر مربع )جعفری، 1366: 
63 و 67( و مابقی جزایر دریاچه دارای وسعتی كمتر از 2 كيلومتر مربع 

تا چندین متر مربع هستند )نقشة شمارة 3(.

پالئوژئومورفولوژی درياچه
در تقسيم بندی واحدهای ژئومورفيك كشور ایران، دریاچة اروميه در 
واحد شمال غربی قرار دارد. این واحد در بين دو واحد مهم كوهستانی 
البرز در شرق و زاگرس در غرب قرار گرفته است. در دوران پالئوزوئيك 
واحد مذكور، همانند واحدهای دیگر كشور، در زیر دریای كم عمق قرار 
داشت. اما فعاليت ها و جنبش های زمين ساختی در اواخر كرتاسه و اوایل 
سنوزوئيك آرامش نسبی آن را به هم زده و نتيجة آن شکل گيری ارتفاعات 

آتش فشانی و چين خوردگی های رسوبی در این منطقه است.
این جنبش ها تا اواخر پليوسن و كواترنر ادامه داشته است. عامل این 
فعاليت ها و جنبش های زمين ساختی فعاليت و حركت صفحة عربستان 
به سمت شمال و برخورد آن با صفحة روسيه بوده است )عالیی طالقانی، 
1382، 70(. در هر فاز فعاليت زمين ساختی، عوارض جدیدی از جمله 
ارتفاعات در این منطقه به وجود آمده است. ابتدا در اثر این جنبش ها، 
كوه های ارسباران، سپس تودة آتش فشانی سبالن، ارتفاعات بزغوش 
و در نهایت تودة آتش فشانی سهند در اواسط ميوسن در این واحد 
ظاهر شده اند. در هر جنبش زمين ساختی كه منجر به تشکيل ارتفاعات 
می شده وسعت آب های دریای كم عمق این واحد محدودتر می شده 
است، تا اینکه در زمان تشکيل تودة آذرین سهند، شکل نهایی گودال 

دریاچة اروميه به وجود آمده است.

نقشة شمارة 1: موقعيت درياچة اروميه در بين دو استان آذربايجان غربی و شرقی

عكس شمارة 1: آرتمياسالينا اورميانا تنها سخت پوست درياچة اورميه

در شهرهای سلماس، خوی، مراغه و اروميه به وفور وجود دارند. وجود 
برخی محلول های4 فلزی در آب و وجود جالی نسبتاً باالی برخی از 
آن ها از جمله سيليس، روی و سدیم و انعکاس نور به وسيله این كانی ها 

رنگ آب دریاچه را سفيد و درخشان جلوه می دهد.
ارتفاع دریاچه از سطح آب های آزاد 1270 متر5 است و بلندترین 
نقطة آن قلة زرزا با ارتفاع 1600 متر در جزیرة كبودان قرار دارد. 
حيات وحش آبی و خاكی این اكوسيستم متشکل از 27 گونه پستاندار، 
186 گونه پرنده، 41 گونه خزنده، 7 گونه دوزیست و 26 گونه ماهی 

است.
غلظت نمك در آب دریاچة اروميه به اندازه ای است كه لقب دومين 
دریاچة شور جهان را پس از دریاچة بحرالميت به خود  گرفته است. 
آب آن جزو آب های كلروره6 است و ِگل آن خميری، سياه رنگ و 
در برخی مناطق به رنگ سبز دیده می شود كه جزو ِگل های كلروره 
است و دارای خواص درمانی برای امراضی مانند بيماری  های جلدی، 

رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و یکم / شمـــارۀ 3/ بهار 221396



مربع در جنوب شرقی دریاچه واقع )نقشة شمارة 3( و بين مدارهای 
37 درجه و 27 دقيقه تا 37 درجه و 31 دقيقة عرض شمالی قرار 
گرفته است. از نظر طول جغرافيایی بين خطوط فرضی 45 درجه و 
34 دقيقه تا 45 درجه و 40 دقيقه طول شرقی از نصف النهار مبدأ قرار 
دارد )نقشة شمارة 4(. جزیره در فاصلة 12 كيلومتری بندر رحمانلو در 
قسمت جنوب شرقی دریاچة اروميه قرار گرفته، طول آن 9 و عرض آن 
4 كيلومتر و مساحت كل آن 32 كيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح 

آب های آزاد 1600 متر است.
اشيای كشف شده و وجود بقایایی از پی ساختمان ها و قبرستان های 
متروكه بيانگر این است كه جزیره كبودان در گذشته مسکونی بوده و از 
مناطق آباد و پررونق دریاچة اروميه محسوب می  شده است، ولی بعدها 
به علت افزایش ميزان غلظت شوری آب، كمبود آب شيرین مورد نياز 
برای شرب و زراعت و سختی تردد، ساكنان آن را مجبور به مهاجرت 

كرده و به تدریج خالی از سکنه شده است.

تأثير  وسعت دریاچه در دوره های یخبندان و بين یخبندان تحت 
نوسانات آبی قرار گرفته و در این نوسانات، دریاچه اشکال متفاوتی به 
خود گرفته است، به طوری كه شوایتزر در دوره های یخبندان برای آن 
چهار پادگانه تعریف كرده است كه اولين پادگانه آن در دورة سرد ميندل 
در حدود 115 متر باالتر از وضعيت فعلی بوده است )عالیی طالقانی، 

.)89 :1382
ارتفاع 1385 متری  بنابراین در آن وضعيت سطح آب دریاچه در 
قرار داشته كه قسمت هایی از شهرهای فعلی اروميه و تبریز و برخی 
زیر آب  اطراف دریاچه در  آذربایجان غربی و شرقی در  از شهرهای 
آن مدفون بوده اند.7 در هر مرحله از جنبش زمين ساختی و دوره های 

یخچالی، دریاچه شکل و مورفولوژی خاصی داشته است.
ژاک دمورگان فرانسوی در كتاب »مطالعات جغرافيایی هيئت علمی 
فرانسه در ایران«، در جلد اول، در مورد دریاچه اروميه می نویسد: »سابقاً 
در عهدی كه كوه های اطراف پوشيده از جنگل بوده اند، دریاچة اروميه 
خيلی وسيع تر از روزگار ما بوده و احتماالً تا تبریز پيش می رفته است. 
در اروميه، مراغه و مياندوآب، آثار و بقایای آن هنوز بر روی دامنه و 
تهيگاه های كوهستان ها وجود دارد. ليکن به علت از بين رفتن جنگل ها، 
چشمه ها خشکيده و دریاچه بخش مهمی از وسعت خود را از دست داده 
است. هنوز در شيروانشاهلی )سولدوز(8 نزدیك قادرچای9 یك دریاچة 
كوچك نمکی یافت می شود كه سابقاً با دریاچة بزرگ در ارتباط بوده 

ولی امروز از آن خيلی دور است.« )افشار سيستانی، 1381: 87(.

معرفی جزيرة كبودان
كبودان زیباترین جزیرة دریاچة اروميه با مساحتی بالغ بر 30 كيلومتر 

نقشة شمارة 2: گودال درياچة اروميه و ارتفاعات اطراف آن

نقشة شمارة 3: موقعيت جزيرة كبودان در درياچة اروميه

نقشة شمارة 4: موقعيت جغرافيايي جزيرة كبودان
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به جزیرة كبودان در زبان تركی قویون داغی آداسی )جزیرة ميش( 
گفته می شود كه در حال حاضر بزرگ ترین جزیرة غير مسکونی دریاچة 
اروميه است.10 در این جزیره تأسيساتی نظير اسکله، سایبان )عکس 

شمارة 2(، مركز تحقيقاتی و پژوهشی و... قرار دارد.

پيشينة تاريخی جزيرة كبودان
در محتوای اصلی كتاب ايرانشهر در جغرافيای بطلميوس، قلمرو 

اصلی سرزمين های ایران، به 8 ناحيه به این شرح تقسيم شده است:
1. مار-ک یا ماد )Media( آذربایجان 2. اليمایی یا الی مائيس یا 
خوزستان 3. پارس )Parsa( یا فارس 4. آریك یا ماد شرق در شرق ماد و 
پارس )كرمان و سرزمين های شرقی( 5. دریای هيركان یا ناحية خزری 
با منشأ قفقازی 6. اسکيت ها یا )اسکيثا Skythia(، سکستان )ناحية بلخ 
و ُسغد و خوارزم(. 7. بين النهرین )ناحية عراق و شرق سوریه( 8. بابِل 

)ناحية بين دجله تا پارس و خوزستان و صحرای عربستان(.
بطلميوس در توصيف ماد می نویسد: »مادها در بخش جنوبی دریای خزر 
زندگی می كردند، و این ناحيه به قسمت هایی تقسيم می شده كه یکی 
از آن نواحی ناحية »مار-ک« ناميده می شد و در قسمت شرقی نواحی 
ارمنستان و نزدیك دریای خزر قرار داشت و دارای رودخانه ها و كوهستان ها 
و دریاچه های بسيار است دریاچة آن »كپوتان« )Kaputan( نام دارد و 

شهرهای بسياری در آنجاست« )ماركورات، احمدی، 1383: 32(.
در متن مذكور كپوتان همان كبودان است كه در آن موقع به كل 
دریاچة اروميه اطالق می شده و این جزیره نام خود را از دریاچه اخذ 
كرده است. از این نامگذاری چنين برمی آید كه جزیرة كبودان از گذشته 
مورد توجه مردم این منطقه و سّياحان و پژوهشگران بوده و دارای 

اهميت دیرینه ای است.
مسعودی و ابن حوقل در قرن چهارم هجری آن را »بحيرة كبوذان« كه 
به معنی دریاچة آبی است ناميده اند و كبوئيد را رنگ آبی معنی كرده اند. 
سرابيون نویسنده دیگر دربارة دریاچة اروميه نوشته است كه در وسط 
آن جزیرة كبودان قرار دارد و ساكنين جزیره قایق رانان دریاچه بوده اند 

)لسترینج، 1383: 171(.
مؤلف »كتاب حدودالعالم« در مورد دریاچة اروميه چنين نوشته است: 
»دوم دریای كبوذان كه در ازای او پنجاه فرسنگ است، اندر پهنای سی 
فرسنگ. اندر ميان این دریا دهی است كه »كبوذان« گویند و این دریا 
را به آن ده باز خوانند و از گرِد او آبادانی است و اندر او هيچ جانور نيست 

از شوری آبش مگر ِكرم« )نهچيری، 1376: 37(.
 )kaputa( »در پارسی باستان به دریاچة اروميه »َكُپوته« یا »َكاپُوتا

گفته می شد واژه كپوته )كبوئيد( به معنای رنگ آبی است. در جزیرة 
كبودان فعلی روستایی وجود داشته است كه آن را كپوته می گفته اند. 
نام كپوته در گذشته هم به دریاچه و هم دهکده ای كه در جزیره وجود 
داشته اطالق می شد و نام جزیره مأخوذ از نام دریاچه بوده است. پس از 
اسالم واژة كپوته به علت اختالط الفبای عربی با الفبای فارسی به كبوذان 
و كبودان تغيير یافته است. اما بعدها دریاچه نام خود را از شهر اروميه 
كه در 12 كيلومتری غرب دریاچه استقرار یافته به خود گرفته و به نام 
دریاچة اروميه معروف گردیده است و نام كبودان به جزیره فعلی ـ كه 

یکی از 102 جزیرة دریاچه می باشدـ  اختصاص یافته است.

جاذبه های گردشگری طبيعی جزيره كبودان
و  ديناميك ساختمانی  فرآيندهای  از  لندفرم های حاصل  ـ 

هيدرواقليمی
جزیرة كبودان از نظر زمين شناسی از دو منطقة متفاوت تشکيل شده 
است. قسمت اعظم آن مربوط به چين خوردگی های  اليگوسن )دورة 
كواترنر( است. ولی قسمت شمالی آن كه به شکل شاخ در نقشة شمارة 6 
مشاهده می شود به چين خوردگی های كامبرین مربوط می  گردد. وجود 
اختالف زمانی بسيار زیاد در شکل گيری دو قسمت از جزیره منجر به 
لندفرم های متفاوتی شده است، به طوری كه بلندترین قسمت جزیره 
یعنی ارتفاعات زرزا در قسمتی از جزیره قرار دارد كه تشکيالت آن 
مربوط به اليگوسن است )نقشة شمارة 5(. اكثر مناطق مرتفع، دره ها، 
مخروط افکنه ها، دامنه های سنگی و واریزه ها در این قسمت قرار دارند. 
اما قسمت دیگر جزیره كه مناطق كوچکی از جزیره را شامل می شود 
و  گرفته  قرار  فرسایش  تأثير  تحت  تشکيالت،  سن  قدمت  علت  به 

عكس شمارة 2: سايبان های استراحتگاهی جزيرة كبودان در درياچة اروميه

نقشة شمارة 5: نقشة توپوگرافی جزاير و ارتفاعات اطراف درياچة اروميه

رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و یکم / شمـــارۀ 3/ بهار 241396



برجستگی های آن به شکل تپه ماهور هستند.
وجود فسيل  برخی جانوران آبزی مانند ستاره های دریایی، صدف ها 
و ماهی ها در این جزایر بيانگر این است كه آب دریاچه اروميه در 
گذشته شيرین بوده است یا حداقل مقدار غلظت نمك در آب كم 
بوده است و جزایر در اثر چين خوردگی به وجود آمده اند. به همين 
خاطر تمامی جزایر دریاچه دارای خاک حاصلخيز هستند و پوشش 

گياهی آن ها اكثراً مرتعی، بوته ای و جنگی است.
مورفولوژی جزیره دارای چشم اندازهای متفاوتی است كه عبارت اند 
و  كم ارتفاع  مخروط افکنه های  دامنه ای،  مناطق  زرزا،  ارتفاعات  از 
كم وسعت )عکس شمارة 3(، دره های بين ارتفاعات، آبکند ها، فسيل 
حيوانات آبزی، رسوبات جزیره و بلورها و توده های نمك در اطراف 
سواحل و باالخره زمين های هم سطح دریاچه در نواحی ساحلی كه 
زمينه را برای شنا و ورزش های آبی و خاكی، پياده روی، كوهنوردی 

و ... مساعد كرده است.

چشم  اندازهای پوشش گياهی جزيره
از نظر خاک شناسی بایدگفت: 

1. خاک برخی از جزایر از نوع فالتی و تپه ای است، و
2. خاک برخی دیگر از نوع خاک های كوهستان است. )خاک 
جزایر بزرگ دریاچه مانند كبودان، اشك، اسپير و آرزو از این نوع 

خاک ها هستند.(
خاک جزیره كبودان از نوع كوهستانی و دارای ليتوسل آهکی 
در صورت  )علی پور، 1388(.  است  لومی رسی  بافت  با  قهوه ای 
وجود آب شيرین به قدر كافی، زراعت به خوبی انجام می گيرد. 
شاید برای بسياری از افراد این سؤال پيش آید كه: دریاچة اروميه 
چون دومين دریاچة آب شور جهان است، بنابراین جزایر آن اصوالً 
واقعيت  كه  در صورتی  باشند،  لم یزرع  و  دارای خاک شور  باید 
خالف آن را به اثبات می رساند. جزیره های دریاچه اروميه، با توجه 
به وسعت هر یك، دارای محيط طبيعی سرسبز، مرتعی و مرتعی- 
جنگلی هستند. ریزش های جوی در حد متوسط در حدود 400 
ميلی متر در سال، به همراه بخار آب دریاچه زمينه را برای رشد و 

رویش گياهان مرتعی و جنگلی در این جزیره فراهم كرده است.
سيمای جزیرة كبودان استپی و بخش هایی از آن نيمه جنگلی 
است. این جزیره یکی از جزایر سرسبز و زیبای دریاچة اروميه است. 
از نظر پوشش گياهی غنی است. تنوع و تعدد گونه های گياهی 
آن نسبت به جزایر دیگر زیاد است و دليل آن به مسکونی بودن 
این جزیره در گذشته مربوط می گردد كه زمينة پخش و انتشار 
است. مورفولوژی  فراهم كرده  متفاوت  به طرق  را  بذور گياهان 
پوشش گياهی جزیره در مناطق مختلف چشم اندازهای متفاوتی 
را ارائه می نماید، به طوری كه این مورفولوژی تحت تأثير عواملی 
اقليمی، خاک، آب و انسان قرار گرفته و چشم انداز فعلی نتيجة آن 
است، یعنی در دامنه های رو به بادهای باران آور، پوشش گياهی 
بوته ای  و  مرتعی  مناطق پوشش  اما در سایر  است  نيمه جنگلی 
چشم انداز غالب جزیره را تشکيل می دهد. در برخی مناطق آثار 
تخریب درختان در دوران سکونت انسان در جزیره نيز به چشم 

می خورد.
عكس شمارة 4: چشم انداز درياچة اروميه و جزيرة كبودان )عكس از ادارة محيط 

زيست آذربايجان غربی(

نقشة شمارة 6 : نقشة توپوگرافی جزايره كبودان

عكس شمارة 3: لندفرم جزيرة كبودان )عكس از اداره محيط زيست آذربايجان غربی(
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در قسمت های نيمه جنگلی درختانی مانند پستة وحشی، بادام وحشی، 
اُرس كوهی، خوشك و بادام كوهی مشاهده می شود )عکس های شماره 
4 و 5(. پس از درختان نيمه جنگلی، گياهان بوته ای هم در آن رشد و 
رویش كرده اند كه می توان ِدرَمنه، ریش بُزه، انواع گون، جارو و گوجة 
از گياهان یك  نيز متشکل  برد. گياهان علفی جزیره  نام  را  وحشی 
ساله  اند، مانند دم اسبيان، مرغ، علف گوسفندی، جو وحشی و از گل های 
وحشی متنوع. در فصل بهار نيز می توان از قدومه، بو مادران، ميخك 
وحشی و آالله نام برد كه زیبایی خاصی به این جزیره می دهند )افشار 
سيستانی، 1381: 92( در این فصل محيط طبيعی جزیره بسيار فریبنده 
می شود به طوری كه نظر هر بيننده را به خود جلب می نماید. در این 
جزیره گياهان فراوانی دیده می شود كه جنبه دارویی و صنعتی دارند 
و در صورت مطالعه و شناسایی آن ها می توان در صنعت و علم طب از 

آن ها بهره برداری كرد.

چشم اندازهای جانوری جزيره
از سوی سازمان حفاظت محيط  جزیرة كبودان در سال 1346، 
زیست، به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم شد. این جزیره به همراه 
دیگر جزایر دریاچة اروميه، به جز جزیرة اسالمی، اكنون پارک ملی 

دریاچة اروميه محسوب می شود.
تأثير آب دریاچة اروميه در اعتدال خرده اقليم این جزیره منجر به رشد 
و رویش پوشش سبز گياهی غنی و درختان پراكنده و كوتاه قد در آن 
گردیده است. عالوه بر آنچه ذكر شد وجود آب شيرین در برخی مناطق 

این جزیره محيط را برای زندگی جانوری بسيار مساعد كرده است.
كبودان تنها جزیرة دریاچة اروميه است كه در تمام سال دارای آب 
شيرین است. آب شيرین جزیره از چشمه هایی كه در آن قرار دارد 
تأمين می گردد. از چشمه های آب شيرین این جزیره، سه چشمة دام 
داما11 با دبی 3 تا 4 هزار ليتر، چشمة كهریز با دبی 4 تا 5 هزار ليتر 
و چشمة شکاربان با دبی هفتصد ليتر در شبانه روز از چشمه های آب 
شيرین این جزیره هستند. چشمه های مذكور عالوه بر زیبایی محيط 

طبيعی، آب مورد نياز تمامی وحوش جزیره را تأمين می كنند.
با توجه به زیست بوم جزیره هر قسمت از آن زیبایی دلپذیر خاص 
مانند عقاب طالیی و الشخور  بزرگی  پرندگان  را دارد. وجود  خود 
این  دیگر  پرندگان  از  است.  داده  آن  به  زیبایی خاصی  نيز  مصری 
جزیره می توان به مرغ كفل سفيد، مرغ سنگ، پری شاهرخ، سبزه 
قبا، كاكایی، هدهد، كبك و پرندگان آبزی چون فالمينگو، آنقوت 

نوک قرمز و بعضی از انواع مرغابی اشاره كرد. 
عالوه بر پرندگان، برخی حشرات، خزندگان و دوزیستان نيز در این 
جزیره زندگی می كنند. پستانداران ساكن جزیره را قوچ و ميش و گوزن 
زرد ایرانی تشکيل می دهد كه  برای جلوگيری از انقراض نسل در این 
جزیره نگهداری می شوند. سابقة نگهداری برخی پستانداران در این جزیره 
پس از غير مسکونی شدن آن به این صورت بوده كه متوليان حفاظت 
از محيط زیست از سال های گذشته تصميم گرفتند برخی از حيوانات 
وحشی نادر را كه جزو سرمایه های ملی كشور محسوب می شوند در این 
جزیره نگه داری نمایند. بنابراین اولين بار در سال های 1274 تا 1285 
شمسی تعدادی قوچ و ميش ارمنی در این جزیره رها شدند. در سال های 
اخير، با توجه به مساعد بودن وضعيت محيط زیست جزیره برای زندگی 

این حيوانات، جمعيت آن ها رو به تزاید گذاشته است.

عكس شمارة 5: چشم انداز پوشش درختچة پسته و بادام جزيرة كبودان 
)عكس از ادارة محيط زيست آذربايجان غربی(

عكس شمارة 6: چشم انداز پوشش نيمه جنگلی جزيرة كبودان )عكس از ادارة 
محيط زيست آذربايجان غربی(

عكس شمارة 7: گوزن زرد در جزيرة كبودان
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متأسفانه در خالل جنگ جهانی دوم در اثر شکار بی رویه تعداد 
جمعيت وحوش جزیره كاهش یافت تا اینکه این جزیره را به همراه 
جزایر دیگر دریاچه و كل دریاچه را به عنوان منطقه حفاظت شده 
دریاچه اروميه اعالم كردند و این سبب شد جمعيت حيوانات مذكور 
وحوش  بين جمعيت  در  تعادل  برقراری  برای  گيرد.  فزونی  دوباره 
یك قالده پلنگ نر و یك قالده پلنگ ماده نيز در این جزیره رها 
شدند )افشار سيستانی، 1381: 97(. اما این دو قالده پلنگ نيز در 
سال 1361 در جزیره ناپدید گردیدند. از آن پس ایجاد تعادل در 
پرسنل  و  توسط شکارچيان  ارمنی  و ميش  قوچ  گله های  جمعيت 
محيط زیست انجام می گيرد كه خوشبختانه در سال های اخير تعداد 
آن ها به بيش از 3000 رأس رسيده است. این حيوانات تحت نظارت 
سازمان حفاظت محيط زیست و به دور از هرگونه تعرض انسانی و 

حيوانات درنده در این جزیره زندگی می كنند.

يافته های پژوهش
1. وجود محيط آرام و به دور از هياهو و آلودگی شهری در جزیره؛

2. داشتن خرده اقليم معتدل و مرطوب در جزیره؛
لندفرم ها،  جمله  از  طبيعی  گردشگری  چشم اندازهای  وجود   .3

پوشش سبز گياهی و زندگی جانوری؛
4. محيطی مناسب برای انجام پژوهش های دیرینه شناسی دریاچه 

با وجود سنگواره های گوناگون در این جزیره؛
5. وجود آب شيرین در نقاط مختلف جزیره.

6. با توجه به مطالعات انجام شده معلوم می گردد كه این جزیره در 
گذشته مسکونی بوده و از مناطق آباد دریاچه محسوب می شده است.

7. وجود زمينة مناسب و مساعد برای انجام تحقيقات و پژوهش 
در ارتباط با مسائل زیست شناختی از جمله مطالعه و بررسی زندگی 

گياهان و جانوران رو به انقراض در كشور؛
قایقرانی،  برای تفریحات مختلف )شنا،  8. وجود سواحل مناسب 

كایت سواری، پياده روی در ساحل، كوهنوردی و...؛
9. به علت وجود برخی پوشش گياهی و حيوانات نادر و كمياب، 

جزیره به عنوان بانك ژن كشور محسوب می گردد.

پيشنهادها
برای  نقاهت  دوران  گذراندن  برای  سالمت  كمپ های  ایجاد   .1
و محيط  هوا  و  آب  بودن  مطلوب  علت  به  روانی  و  روحی  بيماران 

طبيعی جزیره.
2. ایجاد مراكزی برای استفاده از خواص آب درمانی دریاچه در طول 
سال. با توجه به اینکه اقليم موجب فصلی شدن صنعت گردشگری 
در تمامی مناطق كرة زمين گردیده است، بنابراین با ایجاد مراكز 
آب درمانی سر پوشيده می توان دست كم 7 ماه از خواص آب درمانی 

دریاچه بهره مند شد.
3. با توجه به اینکه محيط طبيعی جزیره بسيار ظریف و شکننده 
است با وضع قوانين مربوط به مناطق حفاظت شده باید از هجوم 
بيش از حد جمعيت جلوگيری شود. و در صورت تمایل مردم برای 
مشاهدة محيط طبيعی جزیره برای آن حریم هایی تعریف گردد كه 
مردم با رعایت آن ها از ورود به مناطق حساس بانك ژن طبيعی كشور 

خودداری كنند.

4. از محيط مناسب جزیره به علت عدم دسترسی انسان و حيوانات 
اهلی به آن، باید برای پرورش برخی گياهان دارویی نادر و كمياب 

استفاده كرد.
پی نوشت ها

1. Chei Chest
2. Chy chak

3. چيچکلو واژة مركبی است كه از دو قسمت »چيچك« و »لو« تشکيل شده است. 
این واژه در زبان تركی به معنای مکان درخشنده و درخشان است.

 ،»Na« ســدیم ،»Fe« 4. در آب دریاچــة اروميه محلول های فلزی مانند آهن
منيزیم»Mg«، پتاســيم »K« و محلول های شبه فلزی مانند سيليس »Si«، و 
نافلزهای مختلفی از جمله كلر »Cl« كلسيم »Ca« و برم »Br« و سایر عناصر و 

مواد دیگر وجود دارد.
5. ارتفاع فعلی دریاچه اروميه از آب های آزاد، بين 1268 تا 1270 متر در فصول 

بهار تا اواخر تابستان در نوسان است.
6. در ميــان مواد محلول در آب دریاچه اروميه كلر با 17 درصد بيشــترین مواد 
محلول آب دریاچه را تشکيل می دهد و به همين علت، آب آن جزو آب های كلروره 

است. )فرهنگ جغرافيایی شهرستان اروميه، 1379: 120(
7. ارتفاع برخی از شــهرهای فعلی اطراف دریاچة اروميه از ســطح آب های آزاد 
عبارتند از: شــهر اروميه 1370 متر، بناب 1285، تبریز 1375، مياندوآب 1300 

متر، نقده 1330 متر )جعفری، 1366: 18، 20، 26(
8. سولدوز نام قدیم نقده در آذربایجان غربی است.

9. قادرچــای با رودگدار از كوه های مرزی داالمپر و بزســينا در مرز ایران، عراق و 
تركيه سرچشمه می گيرد و در شهر اشنویه و نقده جریان دارد.

10. در گذشــته چون آب دریاچه بيشتر بوده شبه جزیرة فعلی شاهی )اسالمی( 
بزرگ ترین جزیرة دریاچه محسوب می گردید. 

11. واژة تركی است و ترجمة آن به فارسی یعنی قطرات مداوم

منابع
1. افشار سيستانی، ایرج، مقاالت ایران شناسی، انتشارات ثامن االئمه)ع(، چاپ اول 

1381
2. آزادبخت، بهرام و نوروزی، غالمرضا،  جغرافيای آب های ایران، انتشارات سازمان 

نيروهای مسلح، چاپ اول 1387
3. ماركورات، یوزف، ميراحمدی، مریم، ایرانشهر در جغرافيای بطلميوس، انتشارات 

طهوری، چاپ اول 1383
4. جعفری، عباس، شناسنامة جغرافيای طبيعی ایران، انتشارات گيتاشناسی، چاپ 

دوم 1366
5. خذرلی، جبرائيل، جغرافيای توریســم و اكوتوریسم آذربایجان غربی با رویکرد 

اقتصادی، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اروميه، چاپ اول 1389
6. رضوانی، محمدرضا، توسعة گردشگری روستایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 

اول 1387
7. زمردیــان، محمدجعفر، ژئومورفولوژی ایران جلد 1 فرایندهای ســاختمانی و 

دیناميك های درونی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ پنجم 1388
8. سيمای زیست محيطی استان آذربایجان غربی )پارک ملی دریاچة اروميه( اداره 

كل محيط زیست استان آذربایجان غربی
9. فرهنگ جغرافيایی شهرستان های كشور )شهرستان اروميه(، انتشارات سازمان 

جغرافيایی نيروی مسلح، چاپ اول 1379
10. علی پور، صمد، اطلس پارک ملی دریاچة اروميه، انتشــارات سازمان محيط 

زیست آذربایجان غربی، چاپ اول 1388
11. لســترینج، گای، عرفان، محمود، جغرافيای تاریخی ســرزمين های خالفت 

شرقی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم 1383
12. نهچيری، عبدالحسين، جغرافيای تاریخی شهرها، انتشارات مدرسه، چاپ 

دوم 1376
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دبير آموزش وپرورش شهرستان خرم  بيد استان فارس

چكيده
زمينه و هدف: »ليشمانيوز« نوعی بيماری انگلی است كه به وسيلة 
آن  اصلی  نوع  دو  و  می یابد  انتقال  انسان  به  ماده  پشة خاكی  نيش 
»ليشمانيای جلدی« و »ليشمانيای احشایی« است. شيوع این بيماری 
در برخی از استان های ایران نظير اصفهان، فارس، خراسان، خوزستان، 
كرمان و یزد بسيار چشمگير است. شيوع و انتشار این بيماری تحت 
تأثير مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه شرایط محيطی و 
اكولوژیکی است. این پژوهش به منظور مقایسة پراكنش فضایی موارد 
بيماری سالك جلدی با وضعيت اقليمی و جغرافيایی در شهرستان های 

استان فارس انجام شده است.

كليدواژه ها: توزیع فضایی، جغرافيای پزشکی، ليشمانيوز جلدی، 
شهرستان های استان فارس.

روش بررسی: در این مطالعة توصيفی- تحليلی ابتدا با استفاده از 
آمارهای موجود در دانشگاه های علوم پزشکی شيراز، فسا و جهرم تعداد 
افراد مبتال به بيماری سالك طی سال های 1389- 1384 استخراج شد، 
 ،»Excel« سپس به منظور تعيين شيوع بيماری با استفاده از نرم افزار
بروز شهرستانی بيماری مشخص و محيط »GIS« نقشه های پراكندگی 
بيماری تهيه شد. برای تعيين وضعيت اقليمی نيز، از سایت ادارة كل 
هواشناسی استان فارس عناصر هواشناسی دریافت و نقشه های آن تهيه 

شد. 
يافته های پژوهشی: مقایسة پراكنش فضایی موارد بيماری با وضعيت 
اقليمی استان فارس نشان داد كه بيشترین ميزان شيوع بيماری سالك 
جلدی در اقليم های گرم و خشك، و معتدل و مرطوب استان و مناطقی 

با دمای متوسط ساالنه بين 15 تا 23 درجة سانتی گراد، ساعات آفتابی 
9 تا 9/4 ساعت در روز، وزش باد 10 تا 12 متر بر ثانيه با رطوبت نسبی 
متغير بين 35 تا 50 درصد متمركز شده است. همچنين، نتایج حاصل از 
این بررسی نشان داد كه سال اوج بيماری سالك در استان، با شدیدترین 
خشك سالی در سال های مورد بررسی منطبق است و ميزان شيوع از 
سال 84 تا 87 روند افزایشی و در سال های 88 و 89 روند كاهشی 
داشته است. روند كاهش در اقليم گرم و خشك جنوبی از اقليم معتدل 

و مرطوب مركزی محسوس تر است.
نتيجه گيری: اگرچه بيماری سالك به عنوان یك معضل بهداشت 
همگانی در بسياری از كشورهای جهان، به ویژه در مناطق گرمسيری 
و نيمه گرمسيری و همچنين در بخش های عمده ای از كشور ما، مطرح 
است، اما گسترش آن از نواحی گرم و خشك به نواحی معتدل و مرطوب 
استان فارس و  ایجاد كانون های جدید، به بررسی و توجه بيشتری 
نياز دارد. با وجود دخالت عوامل متعدد در بروز بيماری سالك، مسائل 
آب و هوایی نيز، عامل مهمی در بروز این بيماری هستند كه می توان 
با پيش بينی آب و هوا در ایجاد یك سيستم هشدار زودهنگام از آن 
استفاده كرد و برای سال هایی كه احتمال بروز بيماری بيشتر است، 

برنامه ریزی كرد.

مقدمه
ليشمانيوزها از جمله بيماری های مشترک انسان و حيوان به شمار 
می روند كه توسط تك یاخته ای خونی و نسجی به نام »ليشمانيا« ایجاد 
و به وسيلة پشه های خاكی ماده )فلبوتوموس در دنيای قدیم، لوتزوميا در 
دنيای جدید( منتقل می شوند. بيش از 700 گونه پشة خاكی در جهان 

نقش عوامل اقليمی در

مطالعه موردی استان فارس
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شناخته شده است ]2 و 1[. حداقل 20 گونة مختلف از انگل های جنس 
ليشمانيا می توانند توسط پشه خاكی منتقل شوند ]3[. این بيماری از 
نظر بالينی به سه شکل پوستی، احشایی و مخاطی پوستی بروز می كند 

]2 و 1[.
ليشمانيوز جلدی دو گونه است: نوع شهری یا خشك كه در آن مخزن 
بيماری انسان است، ولی سگ هم به طور اتفاقی به بيماری مبتال می شود 
و نوع روستایی یا مرطوب كه مخزن بيماری عمدتاً جوندگان هستند و 

در اغلب نقاط ایران دیده می شود ]4[.
كانون های شناخته شدة جهانی این بيماری تقریباً همگی بين دو 
عرض جغرافيایی 28 تا 42 درجة شمالی قرار دارند ]5[. حدود 350 
ميليون نفر از جمعيت جهان در نقاطی زندگی می كنند كه در معرض 
خطر ابتال به این بيماری هستند و در 88 كشور دنيا شکل های مختلف 

ليشمانيوز گزارش شده است ]7 و 6[.
مرز كامالً مشخصی بين ليشمانيوز خشك و مرطوب وجود ندارد، 
هنوز  تحقيق می كنند،  زمينه  این  در  كه  پژوهشگرانی  كه  به طوری 
نتوانسته اند نوع آن را در بعضی از مناطق ایران و به ویژه در مناطق 
جنوبی كشور، دقيقاً  مشخص كنند. ولی مسلم است كه هر دو نوع آن در 
ایران به فراوانی یافت می شود ]8[. پراكندگی این بيماری ارتباط زیادی 
با اكولوژی و انتشار پشه خاكی ها به عنوان ناقل بيماری و جوندگان 

به عنوان مخزن بيماری دارد ]10و 9[.
90 درصد از موارد ليشمانيوز جلدی جهان از كشورهای افغانستان، 

الجزایر، برزیل، ایران، پرو، عربستان و سوریه گزارش شده است ]11[.
تحقيقات انجام شده در زمينة این بيماری در سطح جهانی، ملی و 
منطقه ای به طور عمده روی جنبه های پزشکی مسئله متمركز شده 
و  مسگريان  است.  شده  توجه  آن  محيطی  جنبه های  به  كمتر  و 
همکارانش )1389( شيوع این بيماری را در روستاهای شهرستان گنبد 
كاووس 0/5 درصد اعالم كردند ]12[. ثقفی پور و همکارانش )1391( 
شيوع بيماری  را در استان قم 25/8 در صد هزار نفر براورد كردند ]14[. 
حمزوی و همکارانش )1388( شيوع سالك جلدی در استان كرمانشاه 
را 0/0387 درصد اعالم كردند ]13[. مظفری و همکارانش )1390( 
در تحقيقی رابطة بين پوشش گياهی با ميزان شيوع و گسترش این 
بيماری در سطح دشت یزدـ  اردكان را مورد بررسی و تحليل قرار دادند 
و با مقایسة پراكنش فضایی موارد بيماری با وضعيت پوشش گياهی 
نشان دادند كه بيشترین ميزان شيوع بيماری سالك جلدی در مناطقی 
با پایين ترین ميزان پوشش گياهی متمركز شده است ]15[. مظفری و 
بخشی زاده كلوچه )1390( در پژوهشی دیگر به منظور تحليل نقش 
عوامل بيوكليمایی شيوع سالك جلدی در دشت یزد- اردكان به این 
نتایج رسيدند: حداكثر بروز بيماری در شش ماهة دوم سال به ویژه در 
فصل پایيز به وقوع می پيوندد. یك هم بستگی مثبت ضعيف با رطوبت 
نسبی، یك هم بستگی معکوس قوی با متوسط دما، حداقل و حداكثر 
دما و متوسط باد، و یك هم بستگی معکوس ضعيف بين ميزان ساعات 

آفتابی و موارد بروز بيماری وجود دارد ]16[.
مطالعات موجود نشان  داده اند كه حدود 80 درصد اطالعات مورد 
نياز برای اتخاذ تصميم  های مقتضی در سطح برنامه  ریزی های محلی به 
اطالعات جغرافيایی وابسته هستند ]17[. با توجه به اینکه بروز و شيوع 
بسياری از بيماری ها وابستگی زیادی به عوامل و شرایط طبيعی دارند، و 
بدون شناخت و توجه به شرایط محيط طبيعی نمی توان برای محافظت 

از انسان در مقابل بيماری ها و همچنين مبارزه با بيماری برنامه ریزی 
كرد، و با توجه به تنوع اقليمی و شرایط اكولوژیکی متفاوت استان فارس، 
از آنجا كه پژوهشی از دیدگاه جغرافيایی در مورد بيماری سالك در 
استان انجام نشده است، این تحقيق برای نشان دادن رابطة بين عوامل 

جغرافيایی و بروز بيماری سالك انجام شد.

مواد و روش ها
منطقة مورد مطالعه: استان فارس با وسعت 122/608 كيلومتر مربع 
بين 27 درجه و 01 دقيقه تا 31 درجه و 42 دقيقة عرض شمالی از 
خط استوا و 50 درجه و 34 دقيقه تا 55 درجه و 44 دقيقه طول شرقی 
از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از نظر تقسيمات كشوری، 
به 29 شهرستان، 83 بخش، 93 شهر و 204 دهستان تقسيم می شود. 
استان فارس از شمال به اصفهان و كهگيلویه و بویراحمد، از مشرق به 
استان های یزد و كرمان، از مغرب به استان بوشهر و از جنوب به استان 

هرمزگان محدود است.
اقليم منطقة مورد مطالعه: در استان فارس چهار ناحية مشخص آب 
و هوایی وجود دارد: اول، ناحية سرد و خشك شمالی كه دارای شرایط 
اقليمی سرد، خشك و كم بارش است. این قلمرو با وسعتی در حدود 
16/1 درصد، مناطقی نظير اقليد، بوانات، آباده، ایزدخواست و صفاشهر 
را پوشش می دهد. دوم ناحية معتدل و مرطوب مركزی كه از نواحی 
پربارش، معتدل و مرطوب استان است. این ناحيه در حدود 28/1 درصد 
از مساحت استان را شامل می شود. سوم ناحية گرم و نيمه مرطوب 
غربی كه كمربند غربی استان را شامل می شود. این قلمرو 21/2 درصد 
از مساحت استان را می پوشاند. چهارم ناحية گرم و خشك جنوبی كه 
دارای آب و هوای گرم، خشك و كم بارش است. بيشترین محدودة تحت 

پوشش نواحی اقليمی متعلق به این ناحيه با 34/6 درصد است ]18[.
آمار مبتالیان به بيماری سالك جلدی از نشریات آماری استانداری 
فارس كه از آمارهای موجود در دانشگاه های علوم پزشکی شيراز، فسا 
و جهرم طی سال های 89-1384 تهيه شده بود، استخراج شد. سپس 
 ،GIS و Excel به منظور تعيين شيوع بيماری با استفاده از نرم افزارهای
نقشه های پراكندگی بيماری سالك به تفکيك شهرستان ها تهيه شد. 
آمارنامه های جمعيتی موجود در سایت  از  بيماری  بروز  برای ميزان 
استانداری فارس استفاده شد؛ به طوری كه برای نشان دادن بروز بيماری 
در سال های 84 تا 87 از آمارنامة جمعيتی سال 85، و برای سال های 
88 و 89 از آمارنامة جمعيتی سال 90 استفاده شد. برای تعيين تأثير 
وضعيت اقليمی روی بيماری، از سایت ادارة كل هواشناسی استان فارس 

كانون های شناخته شدة جهانی اين بيماری تقريبًا 
همگی بين دو عرض جغرافيايی 28 تا 42 درجة 

شمالی قرار دارند. حدود 350 ميليون نفر از 
جمعيت جهان در نقاطی زندگی می كنند كه در 

معرض خطر ابتال به اين بيماری هستند
عناصر هواشناسی دریافت و نقشه های آن تهيه شد.

يافته های پژوهش
مراكز  در  بيماری  مورد   40465 تعداد  بررسی  مورد  سال های  در 

29 رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و یکم / شمـــارۀ 3/ بهار 1396



فارس تشخيص  استان  و درمانی  بهداشتی 
بروز  ميانگين  )جدول1(.  بود  شده  داده 
بيماری در استان 15/33 در هر 10000 نفر 
است. سال 1387 با مجموع 9469 نفر بيمار 
مبتال به سالك، سال اوج بيماری در استان 

بوده است.
شهرستان های خرامه، ارسنجان، الرستان، 
فراشبند، سپيدان، زرین دشت، فسا،  جهرم، 
خنج، داراب و مرودشت با بروز باالی 21 تا 47 
در هر 10000 نفر از كانون های عمدة بيماری 
تأسيس  تازه  شهرستان   هستند.  استان  در 
»كوار« به همراه شهرستان های شمالی استان 
كه باالترین ارتفاع و بيشترین ميزان وزش باد 
را در سطح استان دارا هستند، كمترین ميزان 

بروز بيماری را دارند )جدول2(.

سال 1387 با 21/83 در ده هزار، بيشترین 
و سال 1389 با 9/91 در ده هزار، كمترین 
بررسی  مورد  سال های  در  را  بيماری  بروز 
داشته اند و ميانگين بروز بيماری 15/33 در 

ده  هزار نفر بوده است )جدول  2(.

بحث
مطالعات متعدد نشان داده اند كه ليشمانيوز 
پوستی در ایران و جهان رو به افزایش است. 
همچنين در سال های اخير به دليل ظهور 
مقاومت در برابر داروهای استاندارد كه عمدتاً 
هستند،  آنتی موان  ظرفيتی  پنج  تركيبات 
فراوانی  دشواری های  با  ليشمانيوز  درمان 
مواجه شده است. گزارشات پزشکان معالج 
حاكی از عود، عدم بهبودی یا تأثير نامناسب 

داروها بر بيماران است ]19[.
با توجه به اینکه استان فارس به طور كلی 
دارای گستردگی در طول و عرض جغرافيایی 
است، هر یك از شهرستان های تحت مطالعه 
با توجه به خصوصيات طبيعی و اقليمی خود، 
مانند ارتفاع از سطح دریا، دما، وزش بادهای 
محلی، رطوبت نسبی، تنوع و فون گياهی، 
جوندگان،  النه های  وجود  و  رودخانه  وجود 
اكوسيستم های متنوعی را تشکيل می دهند 
گونه های  رشد  برای  مساعدی  محيط  كه 
است.  آورده  فراهم  بيماری   ناقل  مختلف 
بنابراین، تحليل عوامل بيوكليميایی منطقه 
به عنوان  دارند،  نقش  بيماری  بروز  در  كه 
بررسی های  از  بسياری  برای  مقدمه ای 
اكولوژیك، بيولوژیك و اپيدميولوژیك ضروری 

است.

جدول1. موارد تشخيص بيماری سالک در مراکز بهداشتی و درمانی استان 
فارس سال های 89- 1384

سال سال 
84

سال 
85

سال 
86

سال 
87

سال 
88

سال 
جمع89

تعداد 
50447688802194695687455640465مبتالیان

مأخذ: آمارنامه های دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
فارس ارائه شده در پایگاه نشریات استانداری فارس

جدول2. بروز سالک در هر 10/000 نفر به تفکيک شهرستان های استان فارس، سال های 89- 1384

ميانگين بروزسال 89سال 88سال 87سال 86سال 85سال 84شهرستان

2/93/232/85/162/753/163/33آباده

19/2821/454744/5941/9543/436/28ارسنجان

6/7819/1514/5911/494/999/0711/01استهبان

1/131/221/411/780/852/021/40اقليد

12/496/036/466/254/964/756/82بوانات

05/5519/91164/4410/4711/27پاسارگاد

29/5459/2825/6912/257/934/323/17جهرم

0000047/9147/91خرامه 

2/21/760/883/313/583/582/55خرم بيد

022/8318/8643/4327/7118/7226/31خنج

41/3628/4422/1423/1516/795/9222/97داراب

000002/132/13رستم

67/0257/6327/0614/89/0710/3730/99زرین دشت

11/662/7734/3255/7143/5123/16سپيدان

0000016/5316/53سروستان

5/91211/8521/919/188/2111/51شيراز

13/7337/3252/423/7911/826/124/19فسا

32/475/5364/5839/8411/694/6838/12فراشبند

3/943/775/754/722/341/923/74فيروزآباد

12/1316/7342/6731/6210/766/9220/14قيروکارزین

2/553/3833/232/591/922/78کازرون

000000/770/77کوار

0000000/00گراش

30/8829/145/8557/5422/2710/1532/63الرستان

8/1316/7750/219/77/273/117/53المرد

10/9126/2930/444/9640/7529/1130/40مرودشت

1/472/2121/6912/53/013/357/37مهر

1/682/161/441/321/591/21/57ممسنی

24/6719/2714/5215/737/3816/0916/28نی ریز

11/6317/7318/4921/8312/389/9115/33جمع
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»سيستم اطالعات جغرافيایی« )GIS( را می توان روشی مهم برای 
فهم این موضوع دانست كه چگونه انسان با محيط خود تعامل می كند 
و سبب ارتقا یا كاهش بهداشت محيط پيرامون خود می شود. ظرفيت 
مدل سازی مکانی در GIS به طور مستقيم در درک تفاوت توزیع مکانی 
بيماری ها و ارتباط آن ها با فاكتورهای محيطی و سيستم مراقبت های 
فناوری سيستم  به طوری كه در حال حاضر،  دارد.  كاربرد  بهداشتی 
اطالعات جغرافيایی ابزاری عمده در تحقيقات و مدیریت بهداشتی در 
آفریقاست و از این سيستم در تحقيقات بهداشتی در زمينة عفونت ایدز، 

ماالریا و سل استفاده شده است ]20[.
روند بيماری در هر شهرستان با توجه به ویژگی های اقليمی و جغرافيایی 
آن متفاوت و ميزان بروز آن در سال های مورد بررسی مختلف است. 
بررسی نقشه ها بروز متفاوت بيماری در سطح استان را نشان می دهد. 
ميانگين بروز بيماری در این تحقيق از پژوهش ثقفی پور و همکارانش 
)1391( در قم و حمزوی و همکارانش )1388( در كرمانشاه بيشتر، 
اما از كاشان در پژوهش درودگر و همکارانش )1386( و مشهد در 

پژوهش مهاجری و همکارانش )1380( كمتر است.

ترسيم نقشه های توزیع فضایی بيماری سالك در استان فارس و مقایسة 
آن ها نشان داد كه این بيماری در سال های گذشته در قسمت های 
جنوبی و مركزی استان از شيوع باالیی برخوردار بوده، اما روند كاهش 
آن از سال 1388، در قسمت های جنوبی استان، یعنی اقليم گرم و 

خشك سرعت بيشتری داشته است.

روند  استان  مرطوب  نيمه  و  گرم  اقليم  در  »فراشبند«  شهرستان 
كاهشی شدیدی داشته است. اما در قسمت های مركزی استان روند 
كاهشی آرام بوده و حتی كانون های جدیدی مانند شهرستان سپيدان 
كه دارای ارتفاع زیاد و باالترین بارش در استان است، بعد از خشك سالی 
سال 1387 كه بارش به كمتر از نصف بارش درازمدت استان رسيد، 

شکل گرفته اند.
با وضعيت  بيماری  این مطالعه، مقایسة پراكنش فضایی موارد  در 
اقليمی استان فارس نشان داد كه بيشترین ميزان شيوع بيماری سالك 
جلدی در اقليم های گرم و خشك، و معتدل و مرطوب استان و مناطقی 
با دمای متوسط ساالنه بين 15 تا 23 درجة سانتی گراد، ساعات آفتابی 
9 تا 9/4 ساعت در روز، وزش باد 10 تا 12 متر بر ثانيه با رطوبت نسبی 
متغير بين 35 تا 50 درصد متمركز شده است. در مطالعه ای كه در هند 
انجام شده بود نيز پشة خاكی در دامنة رطوبتی بين 31 تا 85 درصد 

مشاهده شده بود و در كمتر از 30 درصد پشه ای مشاهده نشده بود.
همچنين نتایج حاصل از این بررسی نشان داد كه سال اوج بيماری 
سالك در استان با شدیدترین خشك سالی در سال های مورد بررسی 
و در  افزایشی  روند  تا 87  از سال 84  ميزان شيوع  و  است  منطبق 
سال های 88 و 89 روند كاهشی داشته است. روند كاهش در اقليم گرم 

و خشك جنوبی از اقليم معتدل و مرطوب مركزی محسوس تر است.

شهرستان »سپيدان« با شيوع 34/32 و 55/71 در هر ده هزار نفر 
به ترتيب در سال های 87 و 88 از كانون های جدید بيماری در استان 

محسوب می شود.

نتيجه گيری
این مطالعه نشان داد كه با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی و 
ترسيم نقشه های موضوعی دربارة بيماری، می توان تصویر روشن تری از 

توزيع فضايی بيماری سالك در استان 
فارس سال 1389بروز سالك

نقشة 1. نقشة ميانگين بروز بيماری سالك در هر 10/000 نفر در استان فارس، 
سال های 1384-89

نقشة 2. نقشه بروز بيماری سالك در هر 10/000 نفر در استان فارس سال 
89

توزيع فضايی بيماری سالك دراستان 
فارس سال های 89-84 بروز سالك

اين بررسی نشان داد كه سال اوج بيماری سالك در 
استان با شديدترين خشك سالی در سال های مورد 

بررسی منطبق است
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نقشة 3. اقليم استان فارس

نقشة4. ميانگين بلندمدت بارش در استان فارس

ميانگين بارندگی بلندمدت 
استان فارس

نقشة 6. ميانگين ساعات آفتابی در استان فارس نقشة5. ميانگين بلندمدت دما در استان فارس

حرارت  درجه  ميانگين 
بلندمدت استان فارس

ميانگين دما

ميانگين بارندگی بلندمدت استان فارس

رطوبت نسبی بلندمدت ساعت آفتابی در استان فارس
استان فارس
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روند تغييرات و گسترش مکانی و زمانی بيماری، و ارتباط آن با عوامل 
اكولوژیکی و محيطی به دست آورده و امکان برنامه ریزی و سياست گذاری 
بهتری را در ابعاد یك سيستم بهداشتی برای سياست گذاران سالمت 

فراهم كرد.
نتایج نشان داد كه برخی از كانون های عمدة بيماری كه در گذشته 
اهميت بيشتری داشته اند، در حال كم رنگ شدن و كانون های جدید در 

حال شکل گيری هستند.
شيوع و توسعة بسياری از بيماری ها وابستگی زیادی به عوامل شرایط 
طبيعی دارد. مسلماً بدون شناخت و توجه به شرایط محيط طبيعی 
نمی  توان برای محافظت از انسان در مقابل بيماری ها و همچنين مبارزه 

با بيماری برنامه ریزی كرد.
اگرچه بيماری سالك به عنوان یك معضل بهداشت همگانی در بسياری 
از كشورهای جهان به ویژه در مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری و 
همچنين در بخش  های عمده ای از كشور ما مطرح است، اما گسترش 
آن به نواحی معتدل و مرطوب استان فارس، به بررسی و توجه بيشتری 
نياز دارد. با وجود دخالت عوامل متعدد در بروز بيماری سالك، مسائل 
آب و هوایی نيز عامل مهمی در بروز این بيماری هستند كه می توان 
با پيش بينی آب  و هوا در ایجاد یك سيستم هشدار زودهنگام از آن 
استفاده كرده و برای سال هایی كه احتمال بروز بيماری بيشتر است، 

برنامه ریزی كرد.
بررسی علت شيوع بيماری در شهرستان سپيدان به تحقيقات بيشتر 

در این زمينه نياز دارد. 
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مطالعات موجود نشان  داده اند كه حدود 80 
درصد اطالعات مورد نياز برای اتخاذ تصميم  های 

مقتضی در سطح برنامه  ريزی های محلی به 
اطالعات جغرافيايی وابسته هستند
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اشاره
با شــروع دوره تحصيلي متوســطه دوم براساس پيش بيني هاي انجام شــده كتاب جغرافياي پایه دهم تأليف شد و 
مدرساني از سراسر كشور در دوره فشرده ضمن خدمت شركت كردند تا آخرین توصيه ها و نکات الزم را در اختيار همه 

دبيران جغرافيا قرار دهند. به بهانة نشر این كتاب به سراغ نزدیك ترین مدرسان این دوره ها در شهر تهران رفتيم.
الزم است اشاره شود كه در اینجا گفت وگو بهانه اي است براي طرح نظر و دیدگاه هاي همکاران، ازاین جهت پيشنهاد 
مي شــود در سایر اســتان ها هم یا فرصتي براي دور هم جمع شدن فراهم نمایيد یا خودتان گفت وگوهایي انجام داده به 

مجله ارسال نمایيد تا پس از بررسي هيئت تحریریه در نوبت چاپ قرار دهيم.

افراد حاضر در این گفت وگو عبارت اند از:
خانم ها: حوري قاهري كارشــناس ارشــد جغرافيا و سرگروه 
جغرافياي شــهر تهران، عضو هيئت تحریریه مجله رشد آموزش 

جغرافيا.
آذر نــوري بروجــردي: كارشــناس ارشــد جغرافيــا و دبير 

دبيرستان هاي منطقه 6 تهران.
نسرین السادات بزمي: داشنجوي دكتري جغرافياي شهري و 

دبير جغرافيا منطقه 18 تهران.

é در خدمت ســه تن از مدرسان كتاب جديدالتأليف 
جغرافيا هســتيم تا گپ وگفتي داشته باشيم در مورد اين 
كتاب و اگر فرصتي شد در مورد مجله رشد آموزش جغرافيا 

نيز صحبت كنيم. 
خانم قاهري، اگر من بخواهم صادقانــه بگویم، باید بگویم 

جغرافياي پاية دهم در شهرتهران

گو
تو

گف

دكترمهدي چوبينه
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بــه كتاب هاي قبلــي نمرة بيشــتري مي دهم. وقتــي من وارد 
آموزش وپرورش شــدم، بعد از یکي دو ســال كتاب هایي كه شما 
دكتر شایان و دوستان دیگر تأليف كرده بودید آمد. از نگاه من كه 
آن موقع تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شده و وارد آموزش وپرورش 
شــده بودم كتاب هاي شما به مراتب كتاب هاي علمي تر و بهتري 
بود نســبت به كتاب هایي كه به تازگي تأليف شــده است. این از 
نــگاه من كه وقتي دانش آموز بودم كتاب هاي قبل را خوانده بودم 
و یك ســال هم در معلمي همان كتاب ها را تدریس كرده بودم. 
به نظر مي رســد تأليف كتاب دچار یك شــتابزدگي شده، چون 
مي خواسته اند كتاب حتماً در مهرماه آماده شود وقتي شما كتاب 
را ورق مي زنيد از اشتباهات تایپي بارز گرفته تا ایرادات نقشه ها را 
مشاهده مي كنيد. حتي متن ها را وقتي من مي خوانم و مي خواهم 
بازنویسي كنم متوجه مي شوم كه مؤلف با چه سرعت و شتابزدگي 
نوشته است. گویا فرصت نداشته حتي یك بار روال منطقي آن را 

بررسي كند.
فکر مي كنم حتي دانش آموز هم وقتي این كتاب را در دستش 
بگيرد متوجه مي شود كه صحت و كيفيت كتاب فداي رسيدن به 

اول مهر شده است و این به نظر من نقص بزرگي است.
اشتباهات كتاب عجيب بود، براي من عجيب است كه چطور 

مؤلف ندیده كه طول جغرافيایي 20ْ از ایران، 
گذشته است؟!

من كتاب هشــتم را، وقتــي لي آت آمد، 
بــردم خانه، همســرم هم ادبيــات خوانده، 
بنابراین یك بار خودم خواندم و براي اطمينان 
گفتم یك بار هم همسرم بخواند كه ایشان هم 
پذیرفت و كل كتاب را كنترل كرد. متأسفانه 
آن كتاب هم، كه گویا با عجله نوشته شده بود، 
وضعيت همين كتاب ها را داشــت. من پيش 
خودم گفتم چطور این چند مؤلف و این همه 
اعضاي شوراي برنامه ریزي متوجه این غلط ها 
نشده اند! یعني دو نفرشان وقت نداشتند سه 
روز بنشينند این كتاب  را سطربه سطر كنترل 

كنند؟! آن وقت كتابي كه قرار اســت در كل كشور تدریس شود، 
این همه غلط هاي آشکار دارد غلط هاي فاحش!! مثاًل نوشته ناحية 

شرجي! مگر ایران ناحية شرجي دارد؟
وقتي شما مي گویيد ناحية شرجي، بچه اي كه در الهيجان یا 
در انزلي زندگي مي كند فکر مي كند كه آیا این شرجي شامل شهر 
من هم مي شــود یا مثاًل در ناحية بياباني گفته اند بارندگي پنجاه 
ميلي متر! خب االن این قاعدتاً تهران را باید شامل شود؟ اصفهان 

را باید شامل شود؟ آیا این ها 50 ميلي متر بارندگي دارند؟
نکتة دیگر؛ به نظر من یك نقطة قوت هر دوره اي كه گذاشته 
مي شــود حضور مؤلف در دوره اســت. خوشبختانه در این دوره 

چند نفر از مؤلفان بودنــد و این یك نقطة قوت دوره بود. آن ها 
اشــکاالت علمي را مي پذیرفتند و این كمك كرد به ما. اما نقاط 
ضعــف هم كم نبود. مثاًل زمان دوره كم بود. شــما ببينيد االن 
براي درس معارف 24 ساعت دوره گذاشته اند و جالب این است 
كه آمده اند رشــته هاي تجربي و ریاضي را از رشتة انساني جدا 
كرده اند و به هر كدام 12 ساعت داده اند، در حالي كه كتاب یکي 
اســت. چرا جغرافيا این طور نباشد؟ من خودم دیروز منطقه 19 
تهران بودم، در آن كالســي كه شركت كرده بودم فقط یك نفر 
از دبيران جغرافياي طبيعي خوانده بود؛ بقيه یا غيرمرتبط بودند 
یا یك رشــته انســاني را خوانده بودند و وقتي من مي خواستم  
درمورد تکتونيك صفحه اي بگویم آن ها اطالعات قبلي نداشتند، 
در حالي كــه این معلم كه مي خواهد بــرود جغرافيا درس بدهد 
و در مــورد ناهمواري بگویــد باید یك كم خــودش تکتونيك 
صفحه اي را بداند كه دیگر الزم نباشد من به عنوان مدرس به او 

اطالعات اضافه بدهم آن هم در فقط 12 ساعت!
حاال جالب اســت كه مدرس معارف مي گفت من وقت اضافه 
مي آورم نمي دانم چه باید بگویم! مي بينيد؟ این ضعف از كجاست؟ 
یعني جغرافيا نتوانســته خودش را توجيه كند، حتماً كساني كه 
اینجا متولي هستند مي گویند این كتابي نيست كه در 12 ساعت 
آمــوزش بدهند. هم ما در دوره نتوانســتيم 
نظراتمان را به مؤلف ها بگویيم. زمان نداشتيم. 
این مشــکل را داشــت. بين مدرس ها یك 
دوره اي وحدت رویه وجود نداشــت. ببينيد 
فرق بين یك نفر كه ذاتاً معلم است با كسي 
كه نيست و براساس یك رشته اتفاقي مي آید 
و در جایگاه معلمي قرار مي گيرد اینجا معلوم 
مي شــود. خود من اول كه مي روم كالس به 
دانش آمــوزم مي گویم درس من تمام شــد. 
انتظار دارم كه تو چه چيزي یاد گرفته باشي. 

این جوري به حرف هایم گوش بده.
جــوري گوش بــده كه آخــرش این را 
فهميده باشــي؛ این مهارت را كســب كرده 
باشد. حاال با اینکه شــما و آقاي دكتر شایان، انتظارات یادگيري 
دارید ما نمي دانيم قرار است كه چه بگویيم. این اول هر تدریسي 
باید معلوم شــود كه من آمدم این ها را بگویم. این هم به نظر من 
یك نقص بود. مطالب ارائه شده در قالب دانستني هاي معلم غير از 
یکي دو تا از مدرس ها، ما در بقيه ندیدیم. با دو سه تا از دوستان 
كه در مسير برگشت مي آوردمشان به ترمينال صحبت مي كردیم. 
دوســتاني باسواد بودند و در اســتان خودشان حرفي براي گفتن 
داشــتند. اینکه حاال من چقدر تفاوت دارم با وقتي كه وارد دوره 
شدم، انتظارمان این است دیگر. طرف هزار كيلومتر را آمده تهران 
و در آن شــرایط فوق العاده بد، دو شــب مانده و حاال مي خواهد 

خانم قاهري: به نظر من يك نقطة قوت هر دوره اي كه گذاشته مي شود حضور مؤلف در دوره است. خوشبختانه 
در اين دوره چند نفر از مؤلفان بودند و اين يك نقطة قوت دوره بود. آن ها اشكاالت علمي را مي پذيرفتند
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دســت پر برگردد، ولي مي بيند كه تفاوت چنداني نکرده اســت. 
اگر من فرق نکردم آیا مدرس براي من شــرایط یادگيري فراهم 

كرده بود؟
مــن چند روز بعد از تمام شــدن آن دوره، اوليــن دوره ام را 
برگزار كردم. فرصت نداشــتم براي مطالــب هركدام از مدرس ها 
اطالعــات جمع كنم. مدرس كه مي آمده كالس، البته مي گویم با 
یکي دو تا استثنا كه دوستان واقعاً یك محتواي خوب بدهند كه 
قابليت دفاع در كالس را داشــته باشد. من دست خالي برگشتم 
و واقعــاً نمي دانم قرار بوده ایــن كارها را انجام بدهم یا نه! آیا مِن 
مدرس قرار بوده محتواي تکميلــي فراهم بکنم؛ آن هم در چند 
روز؟ فکر مي كنم این هم یکي از نقص ها بود كه نشــان مي داد باز 
هم خيلي چيزها فداي نداشتن زمان شده است، چون دوره هایي 
كه من یك چند ســالي مدرس بودم، ما قبلش دو سه بار جلسه 
داشــتيم. پاورپوینت هاي همکارها در آن بررســي مي شد و همه 
نظر مي دادند. دانستني هاي معلم كنترل مي شد كه تو چي فراهم 
كرده اي؟ حاال این معلم كه رشــته اش این نيست تو مطلب اضافه 
دادي، فيلم گذاشتي براي اینکه این خودش متوجه شود و این هم 
جاي خاليش كاماًل مشخص بود. یعني معلوم بود كه این دوستان 
همچنين جلسه اي نداشتند كه حاال آن مطالب و محتوایي را كه 
من مي خواهم بگویم پاســخگو اســت و آیا نياز این مدرس را كه 

از تهران آمده و ایــن دوره را برگزار مي كند 
پاســخ داده یا نه؟ انتظار ندارم، آقاي دكتر 
عليجاني بياید بخش اقليــم را بگوید یا هر 
بخش دیگري مثل جمعيت، سکونت و... را 
فرقي نمي كنــد؛ ولي انتظار دارم یك آدمي 
كه متخصص است و دســتي بر قلم دارد و 
در آن حيطه اطالعاتش خيلي بيشتر از من 
است بياید این اطالعات را به من بدهد. این 
هم واقعاً نقص بزرگي بود مثاًل در این دوره، 
مدرس مي گوید: این سکونتگاه با این تعداد، 
شهر اعالم مي شود و یك آقایي از آن وسط 
كه خودش شــهردار اســت بلند مي شود و 
مي گوید نه، اینکه تو مي گویي غلط اســت، 

بعد مي گوید: من خودم شهردار بوده ام، بعد قوانين را از سال سي 
شــروع مي كند به گفتن و دقيق، مي گوید سال 1330 قانون این 
بوده، سال 65 این طور بود، از 65 تا سال فالن این طوري بوده، این 

تغييرات را كرده و االن هم قانون این است و...
ببينيد، مي دانم آقاي دكتر. آن قدر این كتاب ها از همان سال 
ششم كه تغيراتش شروع شد باید مي رسيد؛ و این باید مي رسيد 
خيلي چيزها را فدا كرد كه در این دوره به نظر من بيشتر محسوس 
بود. این نقص، هرچند كه بعضي از دوستان خيلي زحمت كشيده 
بودند مي گویم من از مطالب همان دوستان استفاده مي كنم، من 

فيلم هاي آقاي شــایان را در كالس نشان مي دهم، یا آن مطلبي 
را كه شــما گذاشتيد براي تحليل محتواي یك كتاب، از دوستان 
مي خواهم كه ایرادات كتاب را بگویند. به آن ها مي گویم این مطلب 
را آقاي چوبينه گذاشتند، لطفاً بخوانيد تا بدانيد چگونه باید كتاب 
را تحليل كنيد. این روي مخاطبم هم حس خوب ایجاد مي كند كه 
این آدم براي این دوره ارزش قائل بوده و مي دانســته كه نيازهاي 
من چيســت و براي من مطلب فراهم كرده؛ ولي اگر بخواهيم به 

كل آن دوره نمره بدهيم متأسفانه مورد قبول قرار نمي گيرد.
خانم نوري: من عادت دارم كه بــه ترتيب حرف بزنم. اگر 
با توجه به ســؤاالتي كه فرمودید، بخواهيم این كتاب را با كتاب 
قبلي مقایســه كنيم در كتاب قبلي، مباني به صورت منظم آمده 
بود البته من آن كتاب را دوســت نداشتم چون احساس مي كردم 
كه یك روند جبرگرایي دارد؛ یعني اول طبيعت را مطرح مي كرده 
و بعد انســان را. من انتظارم این بود كه كتاب بعدي كتاب خيلي 
پربارتري باشد ولي نبود؛ یعني حتي آن انتظام و انسجام سابق را 
هم از دســت داده، تازه اطالعات بهتري هم به ما نمي دهد من با 
خود فکر مي كنم اگر رفتم ســر كالس من چکار كنم و با بچه ها 
چگونــه برخورد كنم چون كتاب خيلي خأل دارد. من باید از كجا 
شــروع كنم؟ چه بگویم كه بچه سر كالس نخوابد و متوجه  درس 
بشــود؟ چه كنم كه حرف هاي جسته و گریخته كتاب را در یك 
روند طوري بياورم كه بچــه بتواند آن را در 

ذهنش نگه دارد؟
راجع  به محتوایش هم من واقعاً انتظار 
داشــتم كه خيلي قوي تر از این باشــد. من 
خــودم در كنکور رتبــه ام 86 بود. جغرافي 
را دوست داشــتم و با اینکه رشته ام تجربي 
بود با عالقه به این رشته آمدم، اما حاال یك 
احساس بي مهري نسبت به این درس را در 
خود حس مي كنم. من انتظار دارم با جغرافيا 
مثل جهان پيشــرفته برخورد كنند نه مثل 
جهان سوم. كتاب  هاي ما جهان سومي شده! 
من فکر مي كنم امســال نه، سال بعد، 
همکار هــا مثل روند ســابق، ســؤال ها را 
خودشان در مي آورند، یعني آن قدر بي توجهي به جغرافي مي شود 
كه یواش یواش در ذهن دانش آموز این رشته اصاًل حذف مي شود. 
ما یك مقاله كه مي خواهيم بنویسيم، من خودم، حتي اگر بخواهم 
یك متني را براي بچه ها به كالس ببرم، حتماً دو روز پنج شنبه و 
جمعه كه كار ندارم روي آن كار مي كنم؛ آن هم براي ســه تا بچه 
كه هر چه بگویي كاماًل مي پذیرند. حاال آیا مي شــود باور كرد كه 
یك كتاب به این مهمي، به عنوان كتاب درسي، شش، هفت ماهه 
تأليف شــود و زیر چاپ هم بــرود؟ البته با همة این حرف ها، من 
باید ســركالس بروم و كتــاب را درس بدهم، و تا بر كالس كاماًل 

خانم نوري: اولين واكنش بدون هيچ ذهنيتي همين است كه مقاومت مي كنند در مقابل حرف جديد
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تسلط پيدا نکنم و نبينم واكنش بچه  ها نسبت به آن چطور است، 
نمي توانم نظر بدهم. فعاًل چشم فقط ایرادها را مي بيند شاید یك 
جایــي این كتاب واقعاً ویژگي دارد كــه من آن ویژگي  را متوجه 
نمي شوم. البته یك ویژگي  بارز كتاب براي من بحث تجزیه وتحليل 

آن است.
در مــورد واكنش همکاران هم، من كه ســه منطقه را رفتم. 
دیدم اصاًل واكنش آن ها خوب نيســت. یعني چند تا حرف است 
فکر مي كنم این واكنش تمام آدم هاست مگر اینکه خالي از تعصب 
باشــند. معموالً آدم خالــي از تعصب كم مي بينيــم. اصاًل اجازه 
نمي دهند این اتفاق بيفتد كه ببيند كه حاال این خوب اســت یا 
بد اســت. این فرصت را به خودمان نمي دهيم. فکر مي كنم اولين 
دليلش این اســت. چون در یك منطقه اي رفتم كه واقعاً ســطح 
منطقه پایين بود بيش از همه، اعتراض هم آنجا دیدم، یعني اگر من 
مي خواستم چهار تا سؤال از همکار ها بکنم واقعاً ناراحت مي شدند. 
به خاطر همين من فکر مي كنم اولين واكنش بدون هيچ ذهنيتي 
همين است كه مقاومت مي كنند در مقابل حرف جدید؛ ولي یك 
مقدار كه واردش شوي ایراداتي دارد كه حتماً همکاران مي دانند. 
یعني وقتي مــا تدریس را با هم انجام مي دادیــم در واقع من از 
همکارها مي خواســتم كه به من كمــك كنند خيلي ما ایرادهاي 
فاحش داریم. من كتاب را در خانه خط به خط خوانده بودم. بعضي 
از كلمات را ســرچ كردم و در موردش اطالعات جمع آوري كردم  
تا ســر كالس گير نکنم. آنجا كه صحبت مي شــد مي دیدم یك 
حرف جدید، یك ســؤال جدید، بعضي از همکارها هم خوب نگاه 
مي كردند و واكنش آن ها اكثراً منفي بود. خصوصاً راجع به زمانش 
من خودم یك دبير هســتم ولي مي ترسم سر كالس بروم تا یك 
موقع دانش آموز مچ مرا نگيرد. به خاطر همين هرگز بدون مطالعه 
قبلي نمي روم ســركالس. مســئله دیگر اینکه در این دوره ضمن 
خدمت متأسفانه دیدم خيلي از همکاران از نظر رشته غير مرتبط 
هستند. فقط مي خواهند ساعت پر شود و متأسفانه مناطق این كار 
را مي كنند. كاًل نســبت به اطالعات جغرافيایي این خأل را داریم. 
من داشــتم از جلسه مي آمدم بيرون یکي از همکارها، كه در سوم 
تدریس داشت، پرسيد سطح آب هاي آزاد، منظورش چي هست؟ 
گفتم شما چگونه منحني رسم مي كنيد؟ گفت همه را كنفرانس 
مي دهم. خدا مي داند كه یك ســاعت وقت گذاشتم براي چاله ها، 
اصطالحاً كانون هاي آبگير؛ كاماًل تهي از هر اطالعاتي بودند. خوب 
من ژئومورفولوژي خوانــدم و این ها را بلدم، راجع به اقليم هم به 
اندازه كتاب حتماً بلدم. متأســفانه من فکر مي كنم كه یك كمي 
بي مهري خود مناطق است. همکاري را كه اطالعاتي از این درس 
ندارند مي فرستند سركالس تا فقط ساعتش پر شود. بچه هاي آن 
مناطق هم كه اصاًل دنبال این حرف ها نيستند. در نتيجه این درس 
دارد كنار گذاشته مي شود اعتراض مي شود اصاًل در مدرسه اي كه 
بودم به من اعتراض مي شد كه چرا سؤال نمي دهيد چون سال ها 

درگروه هــا بودم این را مي بينم. ولي واقعاً وقتي رفتم ســركالس 
خيلي جا خوردم. در یك منطقه به قدري جا خوردم كه اطالعاتي 
را كه به منطقه برده بودم مطرح نکردم، چون فکر كردم بازخورد 
خوبي ندارد؛ ولي بعضي از همکاران هستند كه مثل من همچنان 
عالقه مند به این درس هستند و به خاطر عالقه شان فکر مي كنم 
تدریس متفاوت مي شــود. روندي كه من االن در آموزش و پرورش 
مي بينم باري به هر جهت اســت. دبير مي خواهد زمانش پر شود، 
ســاعت كار خالي نداشته باشد، متأســفم كه االن ما این بحث را 
داریم، نه بحث علمي چرا ما را انتخاب كردند؟ واقعاً نمي دانم، من 
فاميل هيچ كس نيستم و واقعاً یك دبير هستم ولي دبيري هستم 
كه حداكثر تالشــم را مي كنم. اصاًل هم به ایــن اعتقاد ندارم كه 
حقوقم كم اســت، یا كم نيست. اصاًل به این كارها كار ندارم. واقعاً  
دوست دارم وقتي بچه از كالسم بيرون مي رود، اگر مرا در خيابان 
دید حتماً با من حرف بزند و دیدش نســبت به این درس متفاوت 
باشد، كه فکر مي كنم در این قضيه خيلي موفق بوده ام. من انتظار 
دارم كساني را به عنوان مدرس ببينم كه مرا بهت زده بکند. حتي 
به بچه ها هم مي گویم مطلبي بــراي من بياورند كه مرا بهت زده 
كند. به نظر من اســتاد باید به قدري قوي باشــد كه نتوانم ســر 
كالس نفس بکشم. ولي در این دوره بيشتر ساعت هاي ما به تنش 
گذشت، به درگيري گذشت. آن قدر ایرادات بارز بود كه با یك نگاه 
مي شد تشخيص داد. استادي ســر كالس آمده بود كه براي من 
معلم حرفي براي گفتن نداشت. متأسفانه مي دانم كه وزارت خانه 
معلم هــا را جدي نمي گيرد در حالي كه خيلــي از معلم ها هنوز 
بيشــتر از پول و موقعيت اجتماعي به علم توجه مي كنند. در آن 
جمع خيلي از همکارهایم را دیدم كه از شهرســتان ها آمده  بودند 
و لهجه داشتند ولي به قدري از نظر علمي قوي بودند كه یکي از 
استاد ها واقعاً مانده بود كه چه كند. نمي توانست كالس را كنترل 
كند، در صورتي كه اولين مشــخصة یك استاد باید این باشد كه 
كالس را در اختيار بگيرد و صد تا دانش آموز یا صد تا دانشــجوي 
َقــَدر را در اختيار بگيرد چه برســد كه ما آمده بودیم تا فراگيري 
داشته باشيم ولي این دوره این طور نبود. متأسفانه چيزي در این 
دوره ندیدم. ببينيد! جاي خواب بد باشد براي ما اصاًل مهم نيست، 
وسایل و امکاناتي هم كه به همکارها دادند، و مثل این ها، باز مهم 
نيست مهم كار علمي و اقناع كننده است كه در این دوره نبود. من 
به عنوان كسي كه آمده ام اینجا تا بار مغزي ام باال برود براي خودم 
متأسفم دو روزم را واقعاً از دست دادم. من چهل و هفت سال دارم 
و هر لحظه ام را كه از دست مي دهم واقعاً غصه مي خورم. به عنوان 
یك فراگير انتظاراتم برآورده نشــد. در مــورد  كتاب به هر حال، 
مطلب علمي است ولي بحث ما فقط سركالس بحث علمي است. 
ما همکاراني داریم كه فوق العاده با ســوادند ولي بچه ها همان 15 
روز اول مي گذارندشــان دم در! چون قدرت انتقال ندارند. یکي از 
ویژگي هایي كه ما معلمان باید داشته باشيم این است كه بتوانيم 
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بچه را نگه داریم سركالس. اما وقتي مطلب جسته و گریخته است 
بچه نمي تواند متوجه مطلب شــود پس معلم هم نمي تواند یك 
روند مســتقيمي را برود. واكنش اوليه معلم ها به كتاب مشخص 
بود؛ چون حوصله ندارند چيز جدیدي یاد بگيرند. به قول خودشان 
در این حد حقوق نمي گيرند كه بيایند كلي زمان براي یادگيري 
بگذارند. مشــکل ما این است علم ارزشمندي اش را از دست داده 
اســت. خواهر من بعد از بيست  و پنج ســال خودش را بازنشسته 
كرد گفتيم چرا گفت بچه هام بيزار هســتند از من! متأسفانه باید 
بگویم كه قضيه فقط این كتاب نيست، بلکه خيلي عميق تر از این 
حرف هاست. من فکر مي كنم، دیدگاه دفتر تأليف این است كه به 

مؤلف مي گویند شش ماهه تمامش كنيد!
اگر در یك جامعه دیدگاه جغرافيایي وجود نداشــته باشــد 

خيلــي هزینه دارد و قابليت حل هم ندارد. پدر 
من دكتراي زبان عربي دارد. ازدواج كرده بودم 
كه در امتحان ورودي دانشــگاه شركت كردم و 
رتبه ام، همان طور كه گفتم، 86 شــد. جغرافيا 
را زدم اولين رشــته. پدرم مي گفت: دخترم این 
همه مي خواهي پاي این رشــته زحمت بکشي 
براي چه؟ وقتي یك اســتاد دانشگاه این فکر را 
دارد من دیگر از كســي كه این كتاب جدید را 
تأليف مي كند این انتظــار را ندارم. به هر حال 
اجبار داشته كه در این زمان كوتاه این كتاب را 
تأليف كند. شاید از نظر خودش بهترین بازتاب 
را داده با ایــن زمان و با این هزینه. به هر حال 
نقــاط ضعف مؤلف یا برنامه ریــز برمي گردد به 

مشــکل دیگري كه پشت آن یك دیدگاه غلط وجود دارد و تا آن 
دیدگاه تصحيح نشود، اتفاقي نمي افتد. 

خانم بزمي: آقاي دكتر من زماني كه براي این درس گذاشتم 
خيلي كم بوده، چون خيلي دیر شروع دوره را به ما اعالم كردند، و 
فکر مي كنم بهتر بود زودتر اعالم مي كردند. براي تأليف كتاب هم 
گویا همين طور شــده است كه همکاران توضيحات الزم را دادند. 
براي آموزش جغرافيا واقعاً یك پروسة زماني زیادي الزم است كه 
از دوره ابتدایي تا سطح دانشگاه و مدارج عالي باید پایه ریزي شود 
كه در چه پایه اي باید چه مطالبي تدریس شود. من پيشنهادم این 
اســت كه براي این مطلب حتماً باید پایة زبان انگليسي همکارها 
قوي باشد تا بتوانند مطالعات عميق تر و به روزتري داشته باشند 
اما اینکه مي گوینــد واكنش همکاران به كتاب هاي جدید التأليف 
خوب نيســت من فکر مي كنم اگر همکار، تــوان علمي ندارد به 
این علت اســت كه به آن عــادت و روش  هاي قدیمي و مطالعات 
قدیمي خو گرفته است. وگرنه همکاري كه به دنبال مطالب علمي 
و به روز اســت نه تنها واكنش منفي نشــان نمي دهد بلکه عالقة 
بيشــتري هم دارد كه كتاب ها جدید التأليف بشوند. براي برگزار 

كردن دوره ها نظر معلمان باید حتماً این كار انجام شود اما چگونه 
انتخاب شدیم؟ خدمتتان عرض كنم پارسال مرخصي بدون حقوق 
گرفتم چون دانشــجوي سال اول بودم. دلم مي خواست كه وقتم 
بيشــتر براي مطالعه صرف شــود و اینکه چه طور انتخاب شدیم، 
من فکر مي كنم در بعضي از مناطق، نه به خاطر اینکه نســبتي با 
كسي داشته باشيم این اتفاق افتاد و انتخاب شدند. مؤلفان دوره ها 
و بعضي از اســاتيد از جمله شــما، آقاي دكتر شایان، آقاي دكتر 
احمدي، واقعاً نشــان دادند كه یك مدرس هستند و آمدند براي 
كتاب و براي مطالبي كه تهيه كرده بودند. كتاب ها را جدا كردند 
و براي معلمان منابع جداگانه معرفي كردند، براي مدرســان هم 
همين طور. مدرسان با پایة علمي قوي و برنامه درست در كالس 
حاضر شــدند و با قدرت بيان و علمي كه داشتند همة كالس را 
در اختيار گرفتند و مطالــب را ارائه دادند؛ ولي 
بعضي از مؤلفان همچنين موردي را نداشــتند. 
متأسفانه كالس دست شــركت كننده ها بود تا 
مؤلفان از بعد ارزشيابي كتاب، باید بگویم كتاب 
را به طور كامل مطالعه كردم. من كتاب را بيشتر 
توصيفــي مي بينم. فکر مي كنم نــه معلم را به 
چالش مي كشد و نه دانش آموز را متأسفانه. اگر 
مي گویيم كه در المپياد ما موفقيت نداریم به نظر 
مي آیــد به دليل به چالش نکشــيدن دانش آموز 
است. این كتاب ها باعث مي شود كه ما در سطح 
جهاني حرفي براي گفتن در این رشــته نداشته 
باشيم. چون معلم ها از كتاب هاي جدید بي اطالع 

هستند. 
همچنين بي اعتنایي آن ها به این دليل اســت كه رشته آن ها 
با رشته  تدریس یکسان نيست. یکي از افتخاراتي كه من دارم این 
است كه بدون اینکه از كتاب كمك آموزشي استفاده كنم و بدون 
اینکه تستي بزنم، دانش آموزان خودم را در دانشگاه تهران مي بينم 
در رشتة جغرافياي شهري، یا در دانشگاه بهشتي در رشتة حوزة 
جغرافياي روستایي. براي اینکه من با آن ها تفهيمي كار مي كنم؛ 

ولي این كتاب خالي از این مفاهيم است. 

é حال برويم ســراغ بخش دوم ايــن گفت و گو كه 
موضوع آن مجلة رشــد آموزش جغرافياست. مثل بخش 
اول ســؤاالت را خدمت شما عرض مي كنم. آيا شما با اين 
مجله آشنا هســتيد و مي دانيد كه ما مجله اي به نام رشد 
آموزش جغرافيا داريم كه بيش از ســي سال است منتشر 
مي شــود؟ اولين باري كه اين مجله را ديديد چه حسي 
داشتيد؟ مجلة رشد آموزش جغرافيا ادعا مي كند كه براي 
مخاطبان خاص مثل شــما دبيران جغرافيا دانشجويان و 
استادان اين رشته توليد مي شود. در اين صورت، انتظارتان 

خانم بزمي: من كتاب را بيشتر توصيفي مي بينم. فكر مي كنم نه معلم را به چالش مي كشد و نه دانش آموز را
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از اين مجله چيســت؟ جاي خالي چه مطالبي را در مجله 
احساس مي كنيد؟ آيا دوره هاي اخير كه شما برگزار كرديد 
يا در مراوداتي كه با همكارانتان داريد اصاًل بحثي از مجله 
رشــد آموزش جغرافيا پيش آمد يا پيش مي آيد؟ آيا اين 
مجله، به نظر شــما كه دوره ها را برگزار كرديد و بهتر از 
من مي شناسيد قادر اســت از اين كتاب جديد پشتيباني 
بكند؟ اگر جوابتان منفي است، مجله چه كند تا اين نقش 
را ايفا بكند؟ عالوه بر اين سؤال ها، يك پيشنهاد هم دارم 
كه مي خواهيم شــما در مورد آن نظــر بدهيد و اينكه ما 
مي خواهيم در مجله اعالم كنيم كه هر معلمي كه بتواند در 
مورد يكي از فصل ها يا موضوعات كتاب جديد به ما مقاله 
بدهد، آن را خارج از نوبت چاپ مي كنيم. در اين مورد هم 
نظر بدهيد. از خانم بزمي خواهش مي كنم شروع كنند و بعد 

هم خانم نوري و خانم قاهري بحث را ادامه دهند. 
خانم بزمي: آقاي دكتر، لطفاً بفرمایيد كه آیا رشــد آموزش 
جغرافيا، فقط براي معلمان و دبيران اســت یا مختص دانشجویان 

و مقاطع باالتر؟

é عرض كردم كــه در درجة اول براي معلمان جغرافيا 
است، بعد دانشجويان رشته جغرافيا، كه ممكن است معلم 

جغرافيا شوند، و بعد هم اساتيد دانشگاه 
خانــم بزمي: با توجه بــه اینکه نام مجله »رشــد آموزش 
جغرافيا«ســت، من فکر مي كنم اگر مباحث و عناوین آن بيشتر 
مرتبط با موضوعات درســي باشــد بهتر اســت. عــالوه بر این 
فکرمي كنم كه بهتر اســت به موضوعات روز كشورهاي دیگر، كه 
خيلي بيشتر از ما در كارهاي جغرافيایي موفق ترند، پرداخته شود 
و در آموزش هم از آن ها اســتفاده شــود تا نحــوة آموزش آن ها 
معلم هاي غيرمرتبط هم بتوانند از آن اســتفاده كنند اما در مورد 
معلم ها، باید بگویم كه معلم ها وقتي را براي استفاده از این مجله 
اختصاص نمي دهند،  اگر هم باشــند تعداد انگشت شــماري باید 
باشــند كه این كار را انجام دهند. پرســيدید چه كار مي توانيم 
بکنيم تا برنامة جدید آموزشــي داشته باشيم؟ من فکر مي كنم 
كه اگر در مجله نحوة اســتفاده از نرم افزارها،  معرفي نرم افزارها و 
چگونگي گنجاندن آن ها در برنامه كالس آموزش داده شود مجله 
خيلي بهتر مي شــود براي خودم دو تــا از مطالبي كه نرم افزارها 
را آموزش داده بود خيلــي جالب بود و آن نرم افزاري كه معرفي 
شــده بود بســيار آموزنده بود. به طور كلي هر چه  ما موضوعات 
جدید و به روز را در كالس بيشــتر آموزش دهيم و در مجله هم 
به آن ها بپردازیم مفيد است. از جمله نرم افزارهاي جدید این ها را 
در مجله بياورید تا معلم ها بدانند واقعاً  این ها چه هست؟ بعضي ها 
شــاید به خاطر توان اقتصادي كم دنبال كتاب نروند یا كتابخانه 
در دسترسشان نباشــد. در مجله باید این ها هم گنجانده شوند. 

یــا در انتهاي كتاب ها این موارد ذكر شــود. من چند مورد را در 
كتاب جدیدالتأليف دیدم كه فرمول اشتباه بود، مجله رشد حتماً  
باید سراغ این غلط ها برود، تا اگر دانش آموزي در كالس از معلم 
بپرسد معلم توان پاســخ گویي را داشته باشد. از این نوع مسائل 

زیاد وجود دارد.  
خانم نوري: من مجله را وقتي به دستم برسد مطالعه مي كنم. 
معموالً در هر مدرســه اي كه هســتيم آن را در دسترس ما قرار 
مي دهند. خودم، در اولين ســال هاي اول كارم بود كه دقيقاً یادم 
مي آید، مطلبي دراین مجله از آقاي فرج اهلل محمودي خواندم كه 
هنوز هــم در خاطرم مانده، چون یك مطلب بســيار علمي را با 
یك روند بســيار خوب نوشته بود. حس من نسبت به مجله رشد 
جغرافيا، هنوز مثبت است. شما مي دانيد كه یك چيزهایي را آدم 
مطالعه مي كند ولي در دراز مدت احســاس خودش را نسبت به 
آن از دســت مي دهد. من این حس را هنوز نســبت به این مجله 
پيــدا نکردم و جایگاه خودش را همچنان برایم حفظ كرده، چون 
مقاالتــش بحث  علمي دارند و به طور كلــي روند خوبي دارد. من 
دیدگاهم نســبت به این مجله موافق اســت ولي كم مي بينم كه 
همکاران آن را مطالعه كنند، حاال یا دستشــان به آن نمي رسد یا 

وقت نمي كنند بخوانند.
پيشــنهاد من این اســت یکي دو صفحه در این مجله تعبيه 
شــود كه این مربوط به این كتاب درسي است. ببينيد من ممکن 
است بروم 10 تا كتاب بخوانم و باالخره یك چيزي از آن در بياید 
ولي خيلي ها حوصله ندارنــد یا وقت ندارند ولي اگر این مجله به 
دستشان برســد چون یك منبع قوي و علمي است مي خوانند و 

مشکلشان را در كالس حل مي شود. معلم دیگر گيج نيست. 
یك همچنين كاري اگر بشود آن معلمي هم كه اصاًل رشته اش 
جغرافيا نيست و گير دارد مي تواند با خواندن این مجله آن مطلب 
را یاد بگيرد. بدون آنکه خجالت بکشــد و اذیت شــود. من حس 
مي كنم بعضي از همکارها كه رشته شان جغرافيا نيست، به سختي 
مشکالتشــان را از ما مي پرســند یا با همکارهاي دیگر در ميان 

مي گذارند.

é شما به زبان بي زباني گفتيد مجله رفيق معلم هاست؛ 
منتها رفيق بي سر و صدايي است كه گاهي مورد بي مهري 

قرار مي گيرد.
خانم نوري: واقعاً همين طور است. مي دانيد بار علمي خود را 
حفظ كرده و مطالب خوبي دارد. من خيلي وقت ها از مطالب مجله 
اســتفاده مي كنم و خيالم راحت است چون من سركالس منبع 
مي گویم. به بچه ها. با آمار خدمت شما عرض كردم كه ما این تعداد 
دبير غير مرتبط داریم كه ضعف دارند؛ تازه دبيران مرتبطمان هم 
ضعف دارند. لذا این مجله باید صفحاتي داشته باشد كه من معلم 
با خيال راحت به آن مراجعه كنم و پاسخ سؤال هایم را پيدا كنم. 
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كتابي از آقاي دكتر عالیي طالقاني به نام ژئومورفولوژي ایران دارم 
كه یکــي از كتاب هاي مقدس كتابخانه من اســت. حاال چرا؟ به 
خاطر آن نظم و انسجامي كه كتاب در بيان موقعيت ژئومورفولوژي 
ایران دارد. من تعدادي كتاب هم در حوزة ادبيات دارم كه وقتي 
مي روم كتابخانه را گردگيري كنم ناخودآگاه یکي از آن كتاب ها 
را مي آورم و یك دفعه مي بينم چهل  و پنج دقيقه است ایستاده ام 
و آن را مي خوانم؛ اصاًل حواســم نيســت كه داشتم این كتاب را 
مي خواندم. در این حوزة رشتة خودم هم كتاب دكتر طالقاني این 
حالت را دارد. مــن آن را به دوره ها مي برم و در كالس ها معرفي 
مي كنم. صفحاتش را باز مي كنم و نشانشان مي دهم، ببينيد این 
چقدر براي دانش آموز لذت بخش است. پس وقتي چيزي نياز من 
را پاسخ داد آن را تبليغ مي كنم و معرفي اش مي كنم. حاال مجله 
رشد جغرافيا! خوب من این مجله را، هم مي گویند كه به ما منبع 
بگویيد و علمي صحبت كنيد. من مي گویم بچه ها مثاًل  از رشد و 
شمارة فالن، و اگر بچه ها هم از رشد مقاله بياورند با خيال راحت 
مي پذیرند، ولي حاال در مورد اینترنت، كدام سایت؟ نویسنده كي 
بوده؟ ولي »رشــد« یك منبع قابل اطمينان است، هم براي من 

معلم و هم براي دانش آموز. بله واقعاً  دوست خوبي است.
خانم قاهري: من به عنوان یك معلم كه مخاطب این مجله 
اســت صحبت مي كنم. جلســة آخري كه با هم داشــتيم، یك 
پيشــنهاد دادم و شــما قبول كردید كه از نظــر منطقي عرایض 
بنده درست است اما دالیلي آوردند كه در مجله عملي نشد. حاال 
صحبت من در تکميل فرمایشات خانم نوري است؛ درواقع خانم 
نوري همان چيزي را فرمودند كه من خدمت شما عرض كردم. 

گاهي اوقات چکيده اســت، گاهي اوقات طرف آمده موضوع 
پایان نامه اش را به شکل مقاله داده كه شاید براي من معلم جذاب 
نباشد كه حوضة فالن رود یا پشت فالن كوه ویژگي هایش چگونه 
است و در كالسم هم به كار نياید، ولي وقتي به نيازم پاسخ بدهد 
حتماً به آن توجه مي كنم و آن را مي خوانم. پيشــنهادي كه آن 
دفعه خدمت شما دادم این بود كه یك بخشي را بگذارید انتهاي 
این مجله كه، كتاب هاي جدیدالتأليفي را كه ســال دیگر خواهد 
آمد معرفي كنيــد. تا معلمان براي آینــده از این مطالب تغذیه 
شوند. خوب ما كه اعضاي گروه جغرافياي شهر تهران هستيم و در 
تلگرام هم عضو سرگروه هاي ایران هستيم مي گویيم كه دوستان! 
بــه همکارانتان بگویيد نيازهاي مربوط به مثالً  فصل منابع آب یا 
فصل ســکونت ها یا هر فصل دیگر را در فالن شمارة مجله رشد 
خواهند دید اگر شــما عمل كنيد و ما هم اطالع رساني كنيم این 
مجله جایگاه پيدا مي كند. عالوه بر این موجب اعتالي جغرافيا و 
اعتالي سطح علمي معلم ها هم مي شود. آن دفعه از نظر منطقي 
عرایض بنده را پذیرفتند اما دالیلي آوردند و در نهایت تصویبش 
نکردنــد. من اولين بار كه این مجله را دیدم به وجد آمدم. دیدم،  
به  عنوان كسي كه رشته ام تا آن وقت جایگاهي نداشت، حاال دیگر 

یك مجله دارم كه مي توانم ورقش بزنم و اطالعاتم را با آن به روز 
كنم ولي اگــر صادقانه بخواهم بگویم دیگــر با این مجله خيلي 
اطالعاتم را به روز نمي كنم. هر چند این شــماره به نظرم جذاب تر 
بــود براي یك معلم عادي، فارغ از اینکــه ژئومورفولوژي خوانده 
باشــد یا اقليم یا شهري و... به نظرم این شــماره خوب بود. اگر 
مخاطب خاص مجله، من معلم هســتم، باید به نيازهاي من در 
حوزة كارم پاســخ بدهد؛ حاال دو تا مقاله هم داشــته باشد براي 
دبيري مثل خانم نوري، مثل خانم بزمي و امثال آنان؛ ولي به نياز 
كلي من باید پاســخ بدهد. با وضعي كه تا كنون دیده ایم من فکر 
نمي كنم تا آذر هم گروه جغرافيا شروع كند به تأليف كتاب براي 
ســال بعد و كتاب یازدهم هم دچار همين مشــکلي مي شود كه 
كتاب دهم داشــت. پس چقدر خوب است كه یك پشتيبان قوي 

مثل مجله رشد جغرافيا داشته باشد. 
روي پيشنهاد ما لطفاً خوب فکر كنيد. این را به سایر دوستان 
انعکاس دهيد، شــاید این عملي شــود در مورد اینکه چه كسي 
آن خــوراک را تأمين كند آیا اســاتيد؟ یا همکار ها؟ در این دوره 
واقعاً همکارهاي شهرســتاني ما را شــگفت زده كردند، من واقعاً 
پيش خودم خجالت كشــيدم كه چرا این قدر به روز نيستم. واقعاً 
شــگفت زده مان كردند. ما بين همکارهایمان، آدم هاي با ســواد 
و متعصب نســبت به جغرافيا كم نداریم. به نظر من شــما هم از 
اســاتيد كمك بخواهيد كه دید علمي به روز مطلب بدهند و هم 
از همکارها كمك بخواهيد كه با نگاه هایي كه به دانش آموز دارند 
و نياز معلم را بيشــتر درک مي كنند و نقص ها و نيازها را بيشتر 
مي بينند من همين االن اگر شــما امــر بفرمایيد و صالح بدانيد 
مي توانم پيشنهاد شما را در گروه هاي كشوري بگذارم كه هر كس 
مقاله اي بدهد تکميلي راجع  یکي از موضوعاتي كه در كتاب مطرح 
شده، خارج از نوبت چاپ خواهد شــد. این ها اغلبشان آدم هایي 
باسوادي هستند و در حوزة رشــتة خودشان كتاب دارند، دادن 
مقاله برایشــان سخت نخواهد بود. خواهش مي كنم به حرف هاي 
ً  در جمع آن را وتو نکنند. یادتان  ما گوش كنيد كه دوســتان بعدا
مي آید در آن جمع كه من به عنوان معلم، به عنوان كســي كه با 
معلم هاي شهر تهران سر وكار دارم و این نياز را به شدت احساس 
مي كنم، همين پيشنهادها را دادم؟ خاطرتان هست كه دو نفر از 
اعضاي هيئت تحریریــه رد كردند و گفتند این مجله یك مجله 
علمي است، و ما اگر بخواهيم اطالعات پایة جغرافيا بدهيم، سطح 
علمي مجله را پایين آورده ایم. دليل رد این موضوع این بود. ولي 
هنوز هم به نظر مــن، در دراز مدت كار ما مفيدتر خواهد بود. به 

نفع معلم ها خواهد بود.

é از حضور و مشــاركت فعال تــان در اين گفت وگو، 
صميمانه سپاسگزارم.
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درجاوه،اندونزی

نويسنده: باربارا تيلن، ويليجی

انجمن كاهش بالیای تغييرات آب و هوا دانشگاه كارلسروهه

مترجم: موسی الرضا لطفيان؛ 

دبير و كارشناس ارشد جغرافيا

يا
اف
غر
ج
ي و 

ط
حي

ت م
طرا
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م

مقدمه
داده های به دست آمده از ماهواره ها، به ویژه پس از زمين لرزه و سونامی دسامبر 2004 و ژوئيه 2006 در اندونزی، به ابزاری ارزشمند 
جهت ارزیابی مخاطرات طبيعی در اندونزی تبدیل شده است. بسياری از سازمان های بين المللی مانند یونوست1 مرکز تحقيقات 
مشترک (EU/JRC) اسا2 یا شبکه اطالعات مخاطرات طبيعی آسيا و اقيانوسيه اطالعات ماهواره ای دریافتی خود را در وب ارائه 
می دهند. ماهواره های شاهد بر زمين، مانند لندست3، اسپات4، ایکونوس5، کویک برد6، ارس7 و یا انوی ست8 با افزایش قابليت های خود 
از نظر وضوح مکانی، دقت زمانی و طيفی امکان نظارت کارآمدتر، قابل اعتماد و مقرون به صرفه تر بر زمين را در طول زمان می دهند. 
بنابراین، تکنولوژی سنجش از دور به یک ورودی بنيادی برای سيستم اطالعات جغرافيا (GIS) به ویژه برای سيستم های اطالعاتی 
مخاطرات طبيعی تبدیل شده است. طراحی ساختار پایگاه مشترک داده، GIS، تا حد زیادی می تواند در همگن سازی روش  ها نقش 
داشته باشد. مدیریت مخاطرات طبيعی نيز، به روش هایی برای یکپارچه سازی داده های سنجش از دور، زمين شناسی، ژئوفيزیک، 
زمين ساخت لرزه ای و اطالعات توپوگرافی و کاتالوگی، از رویدادهای خطرناک تاریخی، نيازمند می باشد. نمونه این مسئله را می توان 
با مثال جاوه در اندونزی نشان داد. کشور اندونزی با سطح بسيار باالیی از مخاطرات طبيعی مانند فعاليت های لرزه ای، آتش فشانی و 
سيل مشخص می شود به طوری که یکی از مناطق اصلی سونامی خيز است. در این کشور مخاطرات طبيعی به ميزان زیادی شرایط 
زندگی مردم را تعيين می کند. بنابراین انواع مختلفی از روش های ارزیابی آسيب پذیری، نرم افزار و ابزارهای موجود برای دولت، 
حکومت های محلی و ذی نفعان محلی مورد نياز است. در حوزه های آگاهی رسانی، آمادگی و کاهش مخاطرات طبيعی، بيشترین 
ظرفيت در حال پيشرفت و قابل توجه، ادغام چند رشته از روش ها و داده های مختلف است. در محدودة مطالعة حاضر از سنجش 
از دور و سيستم اطالعات جغرافيایی (GIS) استفاده شده و ایجاد یک بانک اطالعاتی مخاطرات سيل برای جاوه مورد بررسی قرار 

گرفته است.

GIS ،كليدواژه ها: سيل ، مخاطرات طبيعی ،اندونزی
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شکل 1: تصاویر ماهواره ای از شمال غربی سوماترا

شکل 2: ارزیابی ریسک سيل با استفاده از ماهوارة لندست و داده های ارتفاعی 
SRTM از جنوب غربی جاوه

ارزيابی نقشه برداری موضوعی
برای ارزیابی از نقشه بردارِی موضوعی ماهوارة پيشرفته لندست (ETM) و دادة 
DEM در مأموریت توپوگرافی راداری شاتل (SRTM) با هدف ایجاد یک روش 
مقرون به صرفه برای رسيدن به یک دیدگاه کلی دربارة عوامل تعيين کننده و مؤثر 
بر شدت آسيب های بالقوه در مناطق مستعد خطر سيل ـ توصيه می شود ابتدا 
یک تجزیه و تحليل علی از عوامل اوليه و تعامل های پيچيده بين آن ها براساس 

سنجش از دور و روش GIS آغاز شود و در مرحلة 
پرداخته شود. پس  به جزئيات  گام،  به  گام  بعدی، 
از آن  تصاویر ماهواره و داده های ارتفاعی دیجيتال، 
ترکيب داده های اصلی را، در سامانة اطالعات خطر 

سيل، آماده می کند.

ê ارزيابی از داده های نقشه برداری 
موضوعی پيشرفتة لندست.

ابزارهای مختلفی که برای پردازش تصویر دیجيتال 
توسط نرم افزار ENVI/CREASO ارائه می شود،  برای 
 LANDSAT یافتن بهترین ترکيب های مناسب باند
ETM یا پارامترهای جذبی متضاد مورد آزمایش قرار 
 landsat ETM گرفتند. تصاویر باند پانکروماتيک 8 در
برای به دست آوردن تفکيک مکانی از فاصله 15 متر با 
هم ادغام شدند. روش های استاندارد پردازش تصویر 
دیجيتال برای استخراج اطالعات مربوط به وقوع سيل 
 NDVI شامل روش هایی مانند طبقه بندی و محاسبة
و  گياهی،  پوشش  اطالعات  و  اراضی  کاربری  برای 
پردازش باند حرارتی 6 برای استخراج اطالعات دمای 
 LANDSAT سنجنده  داده های  هستند.  سطحی 
ETM از مناطق تحقيقاتی جاوه به عنوان الیه هایی 
در GIS، همراه با داده های زمين شناسی و ژئوفيزیک 
ادغام   ESRI در ArcGIS 9.2 نرم افزار از  استفاده  با 

شده است.
GIS ارزیابی های تصاویر ماهواره ای ژئورفرنس شده 
را با هم ادغام می کند و اجازه می دهد تا نتایج در یک 
فرم استاندارد مانند فرمت های برداری )نقطه، خط و 

یا شيب فایل چند ضلعی( ذخيره سازی شود.
با   LANDSAT ETM از  دریافتی  تصاویر  ادغام 
دیجيتال  صورت  به  که  رقومی،  ارتفاعی  داده های 
پردازش شده اند، به وضوح مناطق در معرض سيل را 
برای حوادث آب و هوایی شدید، سونامی فاجعه بار یا 
امواج طوفانی نشان می دهد. به طور مثال این رویداد 
در شمال غربی سوماترا و پس از آن، در جنوب غربی 

جاوه روی داد. 
مناطقی  دیجيتالی  ماهواره ای  داده های  پيشرفت 
نيز مورد هجوم سيل قرار گرفته  را که در گذشته 

بوده اند، آشکارا مشخص می سازد.
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شکل 4: پارامترهای هيدرومورفومتریک به دست آمده از داده های سنجش از راه دور 
از منطقه جاکارتا

شکل3: گام های اساسی برای آماده سازی یک سيستم اطالعات خطرسيل با استفاده 
SRTM از داده

SRTM ارزيابی از دادة ê
مناطق مستعد سيل  توپوگرافی  برای شناسایی 
از  استفاده  خاص،  ژئومورفولوژی  موقعيت های  با 
ارزیابی داده های دیجيتال توپوگرافی اهميت زیادی 
اطالعات  ارائه  برای   ،SRTM داده های  از  دارد. 
)با قدرت تفکيک مکانی 90متر(  ارتفاعی رقومی 
 ،GIS سيستماتيک  روش  در  می شود.  استفاده 
مدل  براساس  هيدرومورفومتریک  پارامترهای 
ارتفاعی رقومی (DEM) استخراج شده و داده ها به 
عنوان بخشی از اطالعات خطر سيل در نظر گرفته 

می شود.
مسبب  اوليه  عوامل  که  می دهد  نشان  شکل 3 
خطر سيل در منطقة جاکارتا ـ جاوه چگونه به طور 
سيستماتيک استخراج شده اند: از نقشه های شيب 
را  دامنه ها  شدیدترین  که  مناطقی  آن  گرادیان، 
دارای  که  مناطقی  منحنی،  نقشه های  از  دارند، 
باالترین خميدگی هستند به عنوان مناطق مستعد 
؛  ـ  حرکات توده ای و جریان های شدید ـ رواناب 
مناطق  پایين ترین  ارتفاع،  سطح  نقشه های  از 
مستعد جاری شدن سيل و از نقشه های تجمعی 
جریان  تجمع  بيشترین  که  مناطقی  آب،  جریان 
آب را دارند استخراج می شود. نقشة سطح ارتفاع، 
کمک  توپوگرافی  تورفتگی  یافتن  برای  خوبی  به 
می کند و اغلب، تجمع آب و تاالب ها با آن ارتباط 
دارد. ساختارهای زیرسطحی مانند مناطق گسلی را 
می توان با تجزیه و تحليل ژئوموروفولوژیکی )الگوی 
بر  ناهنجاری خطی  آهنگ  شناسایی  و  زهکشی( 
مورفولوژیک  اشکال  آورد.  به دست  تصاویر  روی 
خطی )خطواره( که بر روی نقشه های سایه روشن 
و تصاویر لندست نمایان است اغلب مربوط به آثار 
بر  و  بوده  زیرسطحی  شکستگی های  و  گسل ها 

قابليت نفوذپذیری آب زیرزمينی تأثير می گذارد.
نواحی  است.  مسطح  نسبتًا  منطقه ای  جاکارتا 
جنوبی آن در ارتفاع حدود 50 متر باالتر از سطح 
دریا است. 13 رودخانه طبيعی و مصنوعی در آن 
از آن ميان رودخانه ها عبارت اند  جریان دارند که 
از سيلی وونگ9، سانتر10، پاسانگران11 و گروگل12 
و شاخه  های آن ها که شبکه زهکش اصلی جاکارتا 

را شکل می دهند. جاکارتا بر روی حوضه ای از آب های زیرزمينی قرار گرفته که 
آبخوان جاکارتا شناخته می شود. این آبخوان از رسوبات نفوذناپذیر دورة ميوسن 
تشکيل شده است؛ حوضه ای شامل رسوبات پليوسن دریایی شن و ماسه کواترنر و 
رسوبات دلتایی با ضخامت بيش تر از 300 متر. شکل 4 نشان می دهد که می توان 
از ابزارهای hydro-GIS برای استخراج پارامترهای هيدرومورفومتریک، براساس 

ارزیابی SRTM و LANDSAT، برای برنامه ریزی مدیریت آب استفاده کرد.
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وقوع  ساختمان ها،  ترک خوردگی  در  می توان  را  جاکارتا  در  زمين  فرونشست 
سيل های گسترده و متوقف شدن سيستم های زهکشی مشاهده کرد. این فرونشست 
حدود چند سانتی متر در سال است که با روش های دقيق نقشه برداری، GPS و رادار 
ماهواره اندازه گيری می شود. سطح آب های زیرزمينی در طی دهه های گذشته به 
دليل استخراج آب های زیرزمينی برای تأمين آب کاهش یافته است. این یک اصل 
ثابت شده است که وقتی حجم آب زیرزمينی کاهش می یابد، سطح زمين از سطح 
آب خوان تحت تأثير، باالتر قرار خواهد گرفت و متراکم شدن الیه های خاک امکان 
فرونشست زمين را تقویت خواهد کرد. دليل دیگر فرونشست احتمال دارد مربوط به 
زمين لرزه باشد. همة این حقایق به این نتيجه منتهی می شود که استعداد سيل در 
منطقه جاکارتا افزایش خواهد یافت. احتمال می رود که تعداد، شدت و طول مدت 
وقایع شدید آب و هوایی در اندونزی، به دليل تغييرات جهانی آب و هوا و به دليل 
افزایش سطح آب دریا که در آینده بيشتر رایج می شود، افزایش خواهد یافت. حل 
این مسئله به یک مدیریت کارآمد آب نياز دارد. با این حال، جاکارتا تنها از جاری 
شدن سيل فصلی رنج نمی برد، جاکارتا همچنين در معرض امواج بلند طوفانی و 
سونامی است. در شکل 5 نقشه تجمع جریان آب بر اساس برآورد دادة SRTM ارائه 

شده است، که از آن می توان برای نمایش مناطق مستعد سونامی استفاده کرد.

نتيجه گيری
داده های  ورود  برای  ـ که هميشه   GIS داده  پایگاه مشترک  طراحی ساختار 
روش های  و  متدها  همگن سازی  به  می تواند  زیادی  حد  تا  ـ  باشد  باز  جدید 
در  نياز  مورد  و  اوليه  نرم افزار  عين حال،  در  کند.  کمک  سيل  ریسک  مدیریت 
اصطالحًا  غيره،  و   SAGA GIS، GIS نقشه   DIVA-GIS مثال  به عنوان   ،GIS
رایگان است و می توان بدون هزینه از آن ها استفاده کرد. به عالوه، نرم افزار رایگان 

داده  فضایی  تحليل  و  تجزیه  برای  نيز   GIS
DEM در دسترس است. داده اوليه SRTM و 
پژوهش های  اهداف  برای   LANDSAT ETM
علمی به صورت رایگان مثاًل از طریق دانشگاه 
مریلند در ایاالت متحده ارائه می شود. بنابراین 
از فناوری سنجش از دور و GIS برای ارزیابی 
تدوین  و  می شود  استفاده  سيل  خطر  محل 
نقشه های خطر بر اساس این روش، چون کم 
 هزینه است، توصيه می شود. این کار می تواند 
توسط جوامع محلی درهر کشور انجام گيرد 
که به سهم خود به دریافت اطالعات پایه ای 
GIS برای ایجاد آمادگی در برابر سيل کمک 

می نماید. 

شکل 5: آثار بالقوه رویدادهای سيل گذشته )سونامی؟(

پینوشتها
1. UNOSAT
2. ESA
3. LANDSAT
4. SPOT
5. IKONOS
6. QUICKBIRD
7. ERS
8. ENVISAT
9. Ciliwung
10. Sunter
11. Pasanggrahan
12. Grogol
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فرسايش و رسوب در

چكيده
حوضة آبخيز رود بانه در شمال غرب كشور، در جنوب غرب استان كردستان و شمال شرق شهرستان بانه واقع شده 
است. در این مطالعه، از ميان روش هاي متعدد براورد فرسایش و رسوب، از روش »EPM«1 به عنوان تکنيك منتخب 
استفاده شد و پارامترهاي محيطي در قالب این روش قرار داده  شدند. براساس روش EPM، حوضه در پنج كالس 
فرسایش )خيلي زیاد، زیاد، متوسط، كم و خيلي كم( قرار مي گيرد. ميزان رسوب دهي حوضة آبخيز رود بانه 78/530/2 

متر مکعب در كيلومتر مربع، معادل 98/579/2 تن در كيلومتر مربع محاسبه شد. 

كليد واژه ها:  فرسایش و رسوب، مدل EPM، حوضة آبخيز.

مقدمه
محسوب  جهاني  مشکلي  خاک  فرسایش  حاضر،  قرن  در 
به طور  »فائو«2  تخمين  طبق  ساالنه  كه  به طوري  مي شود. 
متوسط سه ميليون هکتار از اراضي كشاورزي بر اثر فرسایش 
از دسترش خارج مي شود. فرسایش در ایران نيز از این قاعده 
مستثنا نيست و باعث تبدیل اراضي حاصل خيز كشاورزي به 
لم یزرع، پر شدن مخازن سدها، تخریب پوشش  بيابان هاي 
گياهي و بروز سيالب هاي خطرناک مي شود. از طرف دیگر، 
حجم  سدها،  پشت  رسوبي  مواد  تجمع  و  خاک  فرسایش 
مفيد مخزن سد را كاهش مي دهد. این امر در كشور یکي 
و  آب  منابع  پروژه هاي  توسعة  راه  در  اساسي  مشکالت  از 

آبخيزداري محسوب شده است. 
تعيين  و  خاک  حفاظت  برنامه هاي  اجراي  منظور  به 
و  رسوب زایي،  كاهش  و  فرسایش  با  مبارزه  روش هاي 
احداث  در  سد  حجم  دقيق  طراحي  و  محاسبه  همچنين 
سدهاي مخزني، ضرورت دارد حجم كل ميزان توليد رسوب 
ساالنه در یك حوضة آبخيز ارزیابي و براورد شود. در این 

نقشة1: موقعيت جغرافيايي حوضة آبخيز بانه
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رابطه پيش بيني فرسایش مي باید از طریق ایستگاه هاي سنجش 
ایستگاه ها،  این  محدودیت  لحاظ  به  ولي  انجام  گيرد،  رسوب 
این  در  ما  هدف  مي شود.  استفاده  تجربي  روش هاي  از  معموالً 
با  بانه  آبخيز  براورد ميزان فرسایش و رسوب در حوضة  بخش، 

استفاده از مدل EPM بوده است. 
حوضة مورد مطالعه در شمال غرب كشور، در جنوب غرب استان 
كردستان و شمال شرق شهرستان بانه واقع شده است. در راستاي 
و  مستقيم  مشاهدات  از  مطالعه،  در  مدنظر  اهداف  به  دستيابي 
عمليات ميداني و مشاهدات غيرمستقيم )انواع نقشه ها( استفاده 
اطالعات  »سيستم  توسط  نيز  نياز  مورد  اطالعاتي  پایگاه  شد. 
جغرافيایي« )GIS( در محيط نرم افزاري »llwis« تشکيل شد. 

حوضة بانه در زون سنندج- سيرجان قرار دارد كه قدیمي ترین 
تشکيالت آن مربوط به »پركامبرین«  و جوان ترین تشکيالت نيز 

واحدهاي رسوبي مربوط به »كواترنر« هستند. 
طبقه بندي اقليمي آن بر اساس »روش كوپن« گویاي آب و هواي 
مدیترانه اي و مرطوب سرد )Csa( است. لذا تحت تأثير اقليم موجود 
در حوضه، تخریب فيزیکي و شيميایي فعال است و مواد رسوبي 
سطحي زیادي فراهم مي آید. قابل ذكر است كه جریانات آبراهه اي 

نيز در افزایش فرسایش در این حوضه بسيار تأثير دارد. 

مدل هاي براورد فرسايش خاك
مرور منابع در ایران نشان مي دهد كه به استثناي موارد معدودي 
از پایان نامه هاي فوق ليسانس و دكترا، تاكنون تحقيقات پایه اي و 
به نظر  نيامده است.  به عمل  فرایند فرسایش خاک  جدي روي 
صورت  خاک  حفاظت  زمينة  در  كه  اقداماتي  كليه  كه  مي رسد 
گرفته بر اساس توصيه هایي براي انجام كشت در جهت عمود بر 
شيب، احداث كنتور فارو و یا تراس بندي در بعضي اراضي شيبدار و 
كوهستاني مي باشد. استفاده از مدل هاي تجربي در تعيين فرسایش 
و رسوب، مانند مدل هاي »MPSIAC« و »EPM«، در سطوح 
جهاني  »مدل  از  استفاده  مورد  چندین  همچنين  و  تحقيقاتي 
فرسایش خاک« )USLE( در قالب پایان نامه هاي كارشناسي ارشد 

و دكترا مورد بررسي قرار گرفت. 
كمبود آمار و اطالعات در زمينة فرسایش خاک و رسوب زایي در 
بسياري از حوضه هاي كشور ما را مجبور مي سازد كه در این گونه 
بررسي ها از روش هاي تجربي استفاده كنيم. انتخاب روش مورد 
استفاده، تابع عوامل متعددي است كه برخي از آن ها عبارت اند از: 

é وجود یا نبود اطالعات متنوع؛ 
é عملي بودن روش مورد كاربرد؛ 

é تنوع فرسایش خاک در حوضة آبخيز؛ 
é شرایط اقليمي؛ 

é تجربة كارشناسي استفاده از روش هاي متفاوت در منطقه. 
چنانچه دبي رسوب به دست آمده از طریق مدل EPM، ظرفيت 
رسوب حوضه در نظر گرفته شود و با مقدار مشاهده اي آن مورد 

مقایسه قرار گيرد، اختالف معني داري دیده نمي شود.

مراحل تحقيق
1. جمع آوري اطالعات كتابخانه اي مورد نياز. 

توپوگرافي  نقشة  كردن  وارد  با  حوضه  شيب  نقشه  تهية   .2
1:50000 به سامانة اطالعات جغرافيایي.

3. وارد كردن نقشة كاربري اراضي موجود حوضه به سامانه. 
و  صحرایي  پيمایش  با  منطقه  فعلي  فرسایش  نقشة  تهية   .4

.EPM استفاده از جدول مربوطه در مدل
شيب،  نقشه هاي  تلفيق  با  كاري  واحد هاي  نقشه  تهية   .5
فعلي  فرسایش  و  اراضي  كاربري  سنگ شناسي،  خاک شناسي- 

منطقه. 
6. امتياز دهي به هر یك از پارامتر ها كه در مدل ارائه شده است. 

7. محاسبات ریاضي براي تعيين شدت فرسایش هر واحد 
ـــ 1
2

Z=Y. Xa(φ+l ( كاري با استفاده از معادلة

.EPM 8. كالس بندي شدت فرسایش در مدل
در  آن  پهنه بندي  و  فرسایش  نقشة كالس هاي شدت  ارائة   .9

حوضة بانه. 

EPM تشريح مدل
متخصصان  توسط  تحقيق  سال   20 طي  در   EPM مدل 
براورد فرسایش و رسوب و در سال  به منظور  یوگسالوي سابق 
1988 در »كنفرانس بين المللي رژیم رودخانه« ارائه شد. این مدل 
روش پيشرفتة طبقه بندي كمي فرسایش محسوب مي شود. با این 
روش، عالوه بر تعيين شدت فرسایش و ميزان حمل رسوب در 
ميزان رسوب گذاري پشت  از  اوليه اي  براورد  مي توان  رودخانه ها، 
سد هاي مخزني در دست مطالعه انجام داد. با استفاده از این روش 
نقشة فرسایش خاک را نيز مي توان تهيه كرد )احمدي، 1378(. 
عوامل  متقابل  روابط  نتيجة  فرسایش  فرایند  مدل،  این  براساس 
سنگ مادر- خاک و ویژگي هاي توپوگرافي همراه با اقليم و نوع 
بهره برداري از اراضي است. به طوري كه عوامل سنگ مادر- خاک 
و ویژگي هاي توپوگرافي با اقليم عوامل طبيعي همراه است و عامل 

بهره برداري از اراضي، عامل انسان )غير طبيعي( است. 
در این روش چهار مشخصه بررسي مي شوند: ضریب فرسایش 
حوضة آبخيز )φ(؛ ضریب كاربري اراضي)xa(؛ ضریب حساسيت 
خاک به فرسایش )Y(؛ شيب متوسط حوضه به درصد )l(. با توجه به 
اطالعات جمع آوري شده از حوضه و امتياز دهي به عوامل مورد مطالعه 
 براساس جدول هاي 1 تا 3، چهار الیه نقشة مورد نظر به وسيلة نرم افزار
 )GIS )IIwis تهيه و با هم ادغام شدند و ضریب شدت فرسایش 
)     0/5Z=Y.Xa.(φ+i )كه در آن: Z ضریب  با  استفاده از فرمول
شدت فرسایش، Y ضریب مقاومت سنگ مادر- خاک، xa ضریب 
بهره برداري از اراضي، φ ضریب فرسایش فعلي و lشيب متوسط به 

درصد است( به دست آمد. 
پس از به دست آوردن ضریب شدت فرسایش )z( هر واحد كاري، 
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و با قرار دادن مقدار آن در جدول4 كه براساس شدت فرسایش و 
z تنظيم شده است، كالس فرسایش براي هر واحد ارضي تعيين 
مي شود. بدین لحاظ پنج طبقه كه براي كارهاي اجرایي و ارائة 

نقشة فرسایش مناسب است، در مدل پيش بيني شده است. 

فرسايش ويژه 
كمي  مقدار  با  فرسایش  ضریب  ارتباط  درآوردن  الگو  به  براي 

فرسایش )فرسایش ویژه( معادلة زیر ارائه مي شود: 

Wsp=T.H.π.Z
1/5

 
)كه در آن: 

Wsp: ميانگين ساالنة فرسایش ویژة حوضه بر حسب متر مکعب 
در كيلومتر مربع در سال 

T: ضریب درجة حرارت كه از رابطة  f  5/0(T=(t/10+0/1 به دست 
مي آید و در آن t ميانگين درجة حرارت ساالنه در حوضة آبخيز به 

درجة سانتي گراد است. 
H: ارتفاع متوسط بارندگي ساالنة حوضه به ميلي متر 

П: عدد پي )3/14( 
Z: ضریب شدت فرسایش 

بررسي فرسايش و رسوب با روش EPM در حوضة 
آبخيز رود بانه 

در راستاي براورد ميزان كمي دبي رسوب، حوضة بانه به 46 واحد 
كاري تقسيم شد.  در هر واحد كاري ضرایب مؤثر در فرسایش، 
شامل ضریب حساسيت خاک به فرسایش، ضریب استفاده از زمين، 
ضریب فرسایش و درصد شيب متوسط، از طریق جدول هاي 1 تا 
4 محاسبه شد و اعداد به دست آمده وارد نرم افزار llwis شد. به 
این ترتيب سه الیة كاري ساخته و با هم تركيب شدند. سپس با 

استفاده از فرمول 
 )     0/5Z=Y.Xa.(φ+i ضریب شدت فرسایش هر واحد كاري 
از جدول، شدت فرسایش هر واحد كاري  استفاده  با  و  محاسبه 
تعيين و با كد روي نقشه مشخص شد. جدول5 شدت فرسایش 

حوضة بانه را نشان مي دهد.
عدد محاسبه شده براي »Wsp«  بيان كنندة مقدار خاكي است 

(Xa( جدول1: امتياز ضریب بهره برداري از اراضي
امتيازشرايط مدل EPMرديف

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10

اراضي غير قابل كشت زرع و بدلندها 
اراضي تپه ماهور و اراضي كه در جهت شيب شخم خورده اند.

باغات ميوه و تاكستان هاي بدون پوشش گياهي مرتعي
مزارع كشت شده روي خطوط تراز

جنگل هاي مخروبه و بوته زارهاي ایجاد شده به جاي آن ها
مراتع كوهستاني خشك

یونجه زارها و مزارع دائمي
مراتع علفي با زهكش خوب

جنگل هاي خوب روي شيب هاي تند
جنگل هاي خوب روي شيب هاي مالیم

1
0/9
0/7
0/63
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/05

)Y( جدول2. امتياز  ضریب مقاومت سنگ مادر- خاک نسبت به فرسایش
امتيازشرايط مدل EPMرديف

 1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10

ماسه، گراول، نهشته هاي آبرفتي و نهشته هاي ناشي از لغزش 
لس، توف، خام شور خاك هاي استپي

سنگ آهك و مارن هوازده
سرپانتينت، ماسة سنگ قرمز، رسوبات فليشي

پدزول، پاراپدزول، شيست خرد شده، ميكاشيست، گنيس
سنگ آهك سخت شده و متورق، خاك هاي هوموسي و سيليكات دار

خاك هاي قهوه اي جنگلي و كوهستاني
خاك هاي باتالقي و هيدرومورف سياه یا خاكستري تيره

چرنوزوم در رسوبات آبرفتي با بافت خوب
سنگ هاي آذرین

2
1/6
1/2
1/1
1

0/9
0/8
0/6
0/5
0/25

)φ( جدول3. امتياز  ضریب فرسایش فعلي حوضه
امتيازشرايط مدل EPMرديف

 1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10

منطقه تمامًا پوشيده از گالي و فرسایش عميق
حدود 80% منطقه پوشيده از شيار و گالي
حدود 50%  منطقه پوشيده از شيار و گالي

تمامي منطقه تحت تأثير فرسایش سطحي است و شيار و گالي دیده مي  شود.
تمامي منطقه تحت تأثير فرسایش سطحي است، اما فرسایش عميق دیده 

نمي شود.  
50% منطقه تحت تأثير فرسایش سطحي است. 
20%  منطقه تحت تأثير فرسایش سطحي است. 

سطح زمين بدون آثار فرسایش، ریزش هاي سنگ در كانال رودخانه
سطح زمين بدون آثار فرسایش، عمدتًا اراضي زراعي

سطح زمين بدون آثار فرسایش، با توده هاي جنگلي یا محصوالت چند ساله

1
0/9
0/8
0/7
0/6

0/5
0/3
0/2
0/15
0/1

جدول4. طبقه بندي شدت فرسایش

مقادير شدت فرسايش )Z(كالس فرسايش
شدت 

فرسايش
مقادير متوسط 

Z

I

II

III

IV

V

Z<1
1<Z<0/71

0/71<Z<0/41
0/41<Z<0/2

Z>0/19

خيلي شدید
شدید

متوسط
كم 

خيلي كم

1/25
0/85
0/55
0/30
0/10
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كه از بستر خود جدا شده و انتقال یافته است. اما همة این مواد 
مدل  خالف  بر   EPM مدل  رسيد.  نخواهند  خروجي  نقطة  به 
PSIAC، ميزان محاسبه شده تا این مرحله را فرسایش ویژه تلقي 

مي كند و براي رسوب ویژه معادلة خاص ارائه مي كند. 

)year/ km2/M3(  رسوب ويژه
محاسبه   »Gsp= Wsp. RU« فرمول  طریق  از  ویژه  رسوب 

مي شود كه در آن: 
Gsp: دبي ویژه رسوب حوضه بر حسب متر مکعب در كيلومتر 

مربع در سال 
Wsp: فرسایش ویژه

حوضه  رسوب دهي  ضریب  یا  رسوب  نگهداشت  ضریب   :ru
)رفاهي، 1382(.

1334=Gsp  /9×0/59=787/6

RU ضريب رسوب دهي حوضة
 این ضریب معين مي كند كه چه ميزان مواد رسوبي از نقطه خروجي 

حوضه خارج مي شود و مقدار آن از رابطه زیر به دست مي آید. 

/(P.D)RU
L

=
+

0 54
10

كه در آن:
P: محيط حوضه به كيلومتر

L: طول آبراهه اصلي به كيلومتر
D=Dav- اختالف ارتفاع حوضه آبخيز به كيلومتر كه از رابطة :D
 Do ارتفاع متوسط حوضه و  Dav محاسبه مي شود و در آن Do

ارتفاع نقطة خروجي حوضه است. 
بنابراین ضریب رسوب دهي به وضعيت توپوگرافي، شکل و مساحت 

حوضة آبخيز بستگي دارد )احمدي، 1378(.
59/0=RU

محاسبة ميزان كل رسوب 
مقدار كل رسوب از رابطة »Gs=Gsp.A« به دست مي آید كه در 

آن: 
Gs: مقدار كل رسوب بر حسب متر مكعب در سال 

Gsp: مقدار رسوب ویژه بر حسب متر مكعب در كيلومتر مربع در سال 
A: مساحت حوضه به كيلومتر مربع

Gs 75830/2 =متر مكعب در كيلومترمربع در سال

نتيجه گيري
زیاد است. خاك ها  این گروه فرسایش خيلي  گروه يك )I(: در 

جدول5. فرسایش ویژة حوضة بانه
طبقه بندي شدت 

فرسايش
Iخيلي شديدII شديد

متوسط
III

كم 
IV

خيلي كم
V

Wspميانگين 

Wsp

)year/ km2/M3(2814
21
96

1126
14

45
1

87/2
71334/9

جدول6. پارامتر هاي مربوط به مدل EPM و نتایج حاصل از آن در حوضة بانه
مقدارپارامتر

I17/3= ميزان ضریب درصد متوسط شيب

)c( متوسط دماي ساالنه =t13/7

)mm( بارندگي متوسط ساالنه =H741

)km( محيط حوضة آبخيز =P70

)km( طول آبراهه اصلي =L30

)km( اختالف ارتفاع حوضه =D0/5

Z= ضریب شدت فرسایش )از متوسطZ در جدول                                        
5 استفاده شده است.( 

T1/47= ضریب دما

RU0/59= ضریب رسوب دهي حوضه

)year/ km2/M3( دبي رسوب  ویژه =GSP787/6

)year/M3( دبي رسوب  كل =Gs78530/2

)ton /year( دبي رسوب  به تن =Gs98579/2

كليه اقداماتي كه در زمينة حفاظت خاك صورت گرفته بر اساس 
توصيه هايي براي انجام كشت در جهت عمود بر شيب، احداث كنتور 

فارو يا تراس بندي در بعضي اراضي شيبدار و كوهستاني است
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به طور كلي شسته مي شوند، به نحوي كه امكان استقرار گياه بسيار 
مشكل است. در بعضي موارد شيب زیاد، حساسيت خاك، تخریب 
پوشش و عوامل دیگر باعث به وجود آمدن شرایطي شبيه هزار دره ها 
شده اند. قسمت هاي زیادي از مركز حوضه در ميان این گروه قرار دارد 
كه باید مورد توجه خاص باشد و براي آن برنامه ریزي ویژه اي صورت 
گيرد. این گروه 3/67 درصد )Km2 53/3( از مساحت كل حوضة بانه 

را به خود اختصاص داده است. 
انتقال خاك  ميزان  و  فرسایش  گروه هم  این  در   :)II( گروه دو 
زیاد است و استفاده از اراضي باید كاماًل كنترل شود. اجراي عمليات 
حفاظت خاك و مواد اصالح اراضي معمواًل هزینة زیادي دارد. كنترل 
در چارچوب  آب  و  براي حفاظت خاك  اقداماتي  و  فرسایش خاك 
 )66/2 Km2( طرح هاي حفاظتي ضروري است. این گروه 2/77 درصد

از مساحت كل حوضة بانه را به خود اختصاص داده است. 
گروه سه )III(: در این گروه فرسایش متوسط است. جدا شدن و 
جابه جایي ذرات خاك به ميزاني است كه اجراي برنامه هاي حفاظت 
اولویت دارد و براي استفاده از اراضي محدودیت زیادي وجود دارد. این 
گروه 17/4 درصد )Km2 75/16( از مساحت كل حوضه را به خود 
اختصاص داده و در قسمت هاي مركزي و اطراف حوضه پراكنده است. 
گروه چهار )IV(: در این گروه ميزان فرسایش كم است و ضرورت 
دارد كه در برخي از عرصه ها اجراي برنامه هاي حفاظت خاك و آب 
مورد بررسي قرار گيرد. این گروه در كل حوضه پراكنده است و به 
ویژه در قسمت هاي مركزي حوضه یافت مي شود كه 50/64 درصد 
)Km2 75/48( از مساحت كل حوضه و بيشترین مساحت را به خود 

اختصاص داده است. 

گروه پنج )V(: گروه پنج شامل اراضي بدون فرسایش یا با فرسایش  

جزئي خاك است. در این قسمت )حوضه( ميزان خاك جابه جا شده 
غير قابل توجه و در حد مجاز است. قسمت هایي از مركز و خروجي 
 Km2( حوضه در این گروه قرار مي گيرند. این گروه 25/52 درصد

24/57( از مساحت كل حوضه را به خود اختصاص داده است. 

پينوشتها
1.Ecosystem portlofio model (مدل »نمونه عملکرد« اكوسيستم)
2.Food and Agriculture organization (ســازمان كشــاورزي و 
(غذا

منابع
1. احمدي، حســن )1378(. ژئومورفولــوژي كاربردي )ج1(. 

انتشارات دانشگاه تهران. 
2. خالدیان، حســين )1374(. »بررســي فرسایش و رسوب حوضة 
سد قشالق سنندج با استفاده از مدل EPM«. پایان نامة كارشناسي 
ارشد آبخيز داري. دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران. چاپ سوم.

3. رفاهي، حســين قلي )1379(. فرســايش آبي و كنترل آن. 
انتشارات  دانشگاه تهران

4. زنجانــي جم، مجيد )1375(. بررســي مــدل EPM در براورد 
فرسایش حوضة آبخيز زنجانرود. 

5. مرادي، اميد )1386(. بررسي هيدرومورفولوژي حوضة آبخيز رود 
بانه و براورد فرسایش و رسوب. دانشكدة جغرافياي دانشگاه تهران. 

6. نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 بانه، سازمان جغرافيایي نيروهاي 
مسلح. 

7. نقشة كاربردي اراضي، سازمان تحقيقات آب و خاك تهران. 

نقشة 2. شدت فرسايش و رسوب در حوضة بانه
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مرضيه سعيدي
 دبير مناطق شهر تهران

آموزش جغرافيا با

چكيده
انواع  ابعاد مختلف آموزش، اجرا مي شود  با موفقيت، در  از روش هاي ویژة تدریس مشاركت كه سال هاست  یکي 
روش هاي تدریس به شيوة همياري است. در این روش ها، دانش آموزان، مهارت هایي را فرا مي گيرند كه در نتيجة آن توان 
خودآموزي پيدا مي كنند. بنابراین معلمان هم مي بایست این روش ها را فرا گيرند تا دانش و مهارت هایي را كه براي خود و 

دانش آموزان شان در آینده  مفيد خواهد بود، در كالس به كار گيرند و از مهارت حرفه اي خود نيز لذت ببرند. 
این روش ها توانسته  است در كاهش تضاد ها و نابرابري هاي نژادي، قومي، كاستن از استرس هاي ناشي از كم بودن 

توان یادگيري، ایجاد جّو و فضاي مثبت هم اندیشي و خودیادگيري  و خودآموزي و ... نقش ارزنده اي را ایفا نماید.
در شماره هاي پيشين و به ویژه در شماره 81 مجله رشد آموزش جغرافيا، در نوشتاري با عنوان »آموزش جغرافيا و طرح 
تدریس كارآیي گروهي« )كه در اصل، طرح تدریس كارآیي تيمي در روش هاي همياري است.( دربارة انواع رویکردهاي 
تعاملي دانش آموزان، روش هاي تدریس فعال و مشاركتي با تأكيد بر روش همياري و مزایاي آن و طرح تدریس كارآیي 
تيمي و مراحل اجراي آن  در كالس، و تجربه هاي شخصي نگارنده، انواع سؤال و فعاليت هاي داخل و خارج از كالس و 

... بحث شده است. اینك، در این نوشتار نيز یکي دیگر از روش هاي همياري به نام روش اعضاي تيم معرفي مي گردد. 

كليد واژه ها: همياري، آموزش جغرافيا، طرح تدریس، تيم.

مقدمه
در قرن حاضر اهداف آموزش و پرورش بر یادگيري، اعمّ  از یادگيري 
براي دانستن، یادگيري براي عمل كردن، یادگيري براي زیستن 
با هم زیستن استوار است. همچنين نظام  هاي  براي  یادگيري  و 
تصميم گيرنده،  راهبر،  خود  را  دانش آموزان  مي كوشند  آموزشي 
خالق و كاوشگر بار آورند. در این وضعيت دیگر معلم نمي تواند 

نقش سابق یا سنتي خود را به عنوان منبع و انتقال دهنده اطالعات 
ایفا نماید و براي اینکه با این تحوالت و تغييرات هماهنگ گردد 

چاره اي جز متحول كردن روش هاي كاري خود ندارد. 
در قرني كه ما زندگي مي كنيم، همة ابعاد زندگي در حال تغيير 
كه  است  واقعي كسي  بي سواد  ما،  قرن  در  گفته مي شود  است. 

يا
راف
جغ

ش 
وز
آم

به شيوة اعضاي تيم
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نتواند آموخته هاي نادرست گذشته را كنار بگذارد و آموزش هاي 
نوین را كسب و جایگزین آن نماید. الزمه سواد نوین تغيير كردن 
است. بسياري از ما معلمان به روش هاي سنتي یاد گرفته ایم و در 
مدارس سنتي آموزش دیده ایم؛ چيزي كه دیگر براي یاد دادن 
نيازهاي  پاسخگوي  دیگر  بلکه  نيست  كافي  نه تنها  یادگرفتن  و 
بسيار  سنتي  شيوه هاي  نيست.  هم  دانش آموزانمان  و  ما  اولية 
كسل كننده اند و كالس را به ميدان مسابقه »برد و باخت« تبدیل 
مي كنند، به همين دليل معلمان موفق و كارآمد سعي مي كنند در 
كالس هاي خود »مسابقة  برد- برد« را طراحي و به اجرا گذارند تا 
تمام دانش آموزان با شادي به یادگيري بپردازند و از محيط درس 

و كالس لذت ببرند. 
یکي از روش هایي كه زمينة مسابقة برد- برد را در كالس فراهم 
مي كند، »تدریس به شيوة اعضاي تيم« است. با توجه به طرح 
و تبيين مزایاي روش هاي تدریس همياري در مقالة پيشين، در 
اینجا فقط به نکاتي چند مي پردازیم و سپس الگوي مورد نظر را 

توضيح مي دهيم. 

يادگيري از طريق همياري »اعضاي تيم« 
طرح تدریس اعضاي تيم شبيه یك جورچين تصویري است كه 
وقتي همة قطعات جورچين یا پازل در كنار هم باشند  تصویر 
كامل دیده مي شود. در این روش كل موضوع بين اعضا تقسيم 
مي شود و هر فراگير مسئول بخش تعيين شده و تدریس آن به 
دیگران است و هنگامي كه همة اعضا كار خود را انجام دهند، كل 
درس آموزش داده مي شود. در این طرح، تدریس توسط اعضا انجام 
مي شود. این طرح به فراگيران این انگيزه را مي  دهد كه در مورد 
بخشي كه مسئول شده اند مطالعه كنند و خبره شوند. چون تسلط 
بر مطلب آنان را قادر مي سازد كه به تيم خودشان كمك كنند. 
همين طور اعضاي تيمي كه آموزش مي بينند انگيزه پيدا مي كنند 
تا در ارائه مطلب به دوست شان كمك كنند تا بتواند آنچه را مطالعه 
كرده و یاد گرفته است براي دیگران بيان كند. این كار همچنين 
تعهدشان را بر مي انگيزد و شرایطي فراهم مي كند تا یادگيري بهتر 
اتفاق بيفتد. دانش  آموزان را به استفاده از آنچه آموخته اند براي حل 
مشکالت واقعي و براي غني سازي تجربه هاي شان ترغيب مي كند. 

كه  مي كند  ایجاد  را  تجربه  این  همياري  طریق  از  یادگيري 
یاد  بهتر  و  بيشتر  یادگيري،  از  بردن  لذت  ضمن  دانش آموزان 
بگيرند. اعضاي هر گروه در سطوح كارآیي متفاوتي هستند و به 
بين گروه ها ستيزه جویي  دارند. در  با هم مشاركت  رقابت  جاي 
این  گروه ها  شعار  مي شود.  آن  جایگزین  و سبقت جویي  تعطيل 
است كه: »اگر تو برنده مي شوي من هم برنده ام«. واژه »بازنده« 

اگرچه  دارند،  یادگيري  از  خوبي  احساس  همه  و  مي بازد  رنگ 
ممکن است به یك اندازه یاد نگرفته باشند

محيط يادگيري
در همياري به شيوة اعضاي تيم، محيط یادگيري براي دانش آموزان 
به شکل فردي و گروهي فراهم مي شود، آن ها یاد مي گيرند در 
آن ها گوش  به  یا مي خواهند كسي  دارند  نياز  به هم  اوقاتي كه 
كند، به كمك هم كالسي هاي خود تکيه كنند و خيلي به معلم 
كالس متکي نباشند. در این كالس ها وابستگي هاي مثبت شکل 
مي گيرد. هر دانش آموز مي داند كه مسئول است مواد درسي را یاد 
بگيرد و اجازه ندارد از زیر بار وظایف شانه خالي كند. این روش 
بر مهارت هاي اجتماعي تأكيد مي كند، مهارت هایي مثل مشاهده، 
گوش دادن، درست خواندن، تفکر، رعایت نوبت، ابراز عقيده، تشویق 
دیگران، حل مسئله، تصميم گيري، احساس مسئوليت، مدیریت 
زمان، انتقاد از عقاید نه افراد و ... معلم نيز، به تناسب، بر فعاليت 
آن ها نظاره مي كند تا این مهارت ها به شکل درست بين آن ها رواج 

پيدا كند. 

يادگيري فردي با ياري از تيم و اعضا
 در این روش معلم با توجه به پيش دانسته ها و آزمون هاي پيشين 
دانش آموزان، آن ها را دسته بندي مي كند و آن ها سپس به تناسب 
سرعت یادگيري خود، به فراگيري مشغول مي شوند. اعضا به هم 
كمك مي كنند، دانش آموزان مسئول كنترل فعاليت هاي یکدیگر 
مي شوند و هدایت  پيشروي مطالب را بر عهده مي گيرند و روي 
یك مبحث كار مي كنند. از ویژگي هاي بارز اعضاي تيم، التزام  آن ها 
به حس مسئوليت در همة گروه هاي كالسي به صورت همه جانبه 
است. مربي یا معلم درس نمي دهد بلکه اعضاي هر گروه جداگانه 
یاد مي گيرند، با هم یاد مي گيرند و در پایان نتيجه را در كالس 

ارائه مي نمایند. 

چگونگي اجراي طرح تدريس اعضاي تيم
اين روش در چند مرحله انجام مي شود: 

é اول: گروه بندي توسط معلم با معيارهاي هدف؛ 
é دوم: كل یك درس را همة دانش آموزان در كالس یاد مي گيرند 
و در عين حال در هر گروه، هر شخص یا عضو، عهده دار یادگيري 
یك عنوان خاص است و مي بایست آن عنوان را براي گروه خود به 

خوبي تبيين و تشریح كند. 
é سوم: در این مرحله، وقتي كار و فعاليت همة گروه ها در زمان 
تعيين شده انجام شد، از هر گروه، اعضایي كه مطلب مشابهي را یاد 

گرفته اند، گروهي جدید و تخصصي را تشکيل مي دهند. 

آن ها ياد مي گيرند در اوقاتي كه به هم نياز دارند و يا مي خواهند كسي به آن ها گوش كند، 
به كمك هم كالسي هاي خود تكيه كنند و خيلي به معلم كالس متكي نباشند
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جدول چگونگي تشكيل گروه هاي تخصصي و عمومي در روش اعضاي تيم

قرعه كشيمرحلة سوممرحلة دوممرحلة اولنام گروه يا تيم

دنا

درس  مطالب  كل  ارائه 
توسط یك نفر از كالس و 

توضيحات اضافي معلم

الوند

دماوند

سهند

قسمت هاي  خواندن 
تعيين شده توسط هر فرد

ارائه مطالب توسط نفرات 
در گروه تخصصي

توسط  مطالب  ارائه 
براي  گروه  هر  افراد 

هم گروهي هاي خود

قرعه كشيمرحلة سوممرحلة دوممرحلة اولنام گروه يا تيم

دنا

الوند

دماوند

سهند

é چهارم: در گروه تخصصي، همة اعضا، كه فقط یك عنوان از 
یك مبحث كتاب درسي را مطالعه كرده اند، دانسته ها و درک خود 
از موضوع را در اختيار هم گذاشته و سبب تکميل اطالعات یکدیگر 

در پيرامون آن عنوان مشترک مي شوند. 
é پنجم: اعضاي گروه هاي تخصصي كه در مرحله سوم شکل 

گرفته و در مرحله چهارم هم اندیشي و تکميل اطالعات داشتند، 
و  ارائه  را  جدید  اطالعات  و  برگشته  خود  اولية  گروه  به  دوباره 

آموزش ها و دانسته هاي قبلي را كامل مي كنند. 
é ششم: در این مرحله معلم به قيد قرعه یك نفر را از ميان 
گروه ها انتخاب مي كند تا كل درس را براي همه توضيح دهد و در 

طرح تدريس اعضاي تيم شبيه يك جورچين تصويري است كه وقتي همة قطعات جورچين يا 
پازل در كنار هم باشند  تصوير كامل ديده مي شود
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نمونه هایي از كار دانش آموزان در روش اعضاي تيم
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آخر معلم اطالعات و توضيحات تکميلي را ارائه مي دهد و نواقص 
احتمالي را تصحيح مي كند. 

كلي  نتيجه گيري  و  معلم  توسط  انفرادي  آزمون  برگزاري   é
و  گروهي  و  فردي  به طور  دانش آموزان  یادگيري  مورد سطح  در 

استخراج نمرة كل براي هر دانش آموز.

نتيجه گيري 
به این ترتيب در گروه اوليه كل مبحث مطالعه مي شود و هر یك 
از اعضا در مورد بخشي از درس آن روز به مطالعه عميق تر مشغول 
مي گردند. سپس آن ها كه در مورد یك عنوان مشترک از مبحث 
درسي مطالعه كرده اند، گروه تخصصي را تشکيل مي دهند و یادگيري 
خود را در مورد آن موضوع عميق تر مي كنند و بعد به منظور تدریس 

آموخته هاي خود به سایر اعضاي گروه به تيم خود باز مي گردند.
سرانجام همة دانش آموزان در آزمون هاي انفرادي پایان كالس 
شركت كرده و نمرة هر گروه بر اساس ميانگين نمرات اعضاي آن 
گروه مشخص مي شود. گروه هایي كه به حد نصاب تعيين شده 
رسيده باشند موفق محسوب شده و به آن ها پاداش داده مي شود. 

توجه: در این روش موضوعاتي از كتاب درسي انتخاب مي شود 
كه بتوان آن را به بخش هاي مجزا از هم تقسيم كرد. 

انتخاب دانش آموزان مناسب براي كار در اين روش
و  دانش  تخصص،  مهارت ها،  انواع  وجود  به  گروه ها  در  فعاليت 
آگاهي نياز دارد. اعضاي گروه مي توانند همگن یا ناهمگن باشند. در 
یك گروه ناهمگن )تفکر واگرا بيشتر تقویت مي شود( اما اگر هدف 
تسلط در مهارت خاص باشد، مي توان از گروه همگن استفاده كرد، 
ولي چنانچه بحث و اختالف نظر بيشتر و ایجاد چالش مورد تأكيد 

است گروه ناهمگن مناسب تر است.
در یادگيري از طریق همياري، تفاوت افراد باعث كارآمد شدن 
یادگيري مي شود. توجه نمایيد كه دانش آموزان یاد بگيرند كه با هر 
كسي كار كنند و این یکي از اهداف مهم روش هاي همياري است. 

اين  در  جغرافيا  كتاب  از  مناسب  پيشنهادي  درس هاي 
ایران،  ناهمواري هاي  ايران پايه 10:  روش از كتاب جغرافياي 

منابع آب ایران، تقسيمات كشوري ایران، آب و هواي ایران. 
é از كتاب جغرافياي2: نقش شهرها، انواع مرز، انواع كشاورزي، 
توان ها و محدودیت هاي نواحي مختلف جهان، انسان در نواحي قطبي.
آن،  فرایند  و  نقشه  چهارم:  پايه  جغرافياي  كتاب  از   é

سيستم هاي تصویر، مدل سازي، سنجش از دور. 

نقش شهرها در روش تدريس  براي درس  پاياني  آزمون 
اعضاي تيم 

1. هر یك از شهرهاي زیر چه نقشي دارند؟ 
الف. نيس 
ب. بنارس

2. كدام شهر نقش معدني دارد؟
الف. هامبورگ

ب. ژوهانسبورگ 
3. در كدام یك از نقش هاي شهري، در موسم خاص جمعيت 

افزایش مي یابد؟ ذكر سه نقش كافي است. 
4. یك شهر سياسي داراي چه ویژگي هایي است؟ مثال بزنيد. 

5. كدام نقش در همه شهرها وجود دارد؟ 
6. چه موقع یك شهر معدني مهاجر فرست مي شود؟ 

7. در كدام نقش شهري تعداد جمعيت كم و بيشتر جوان هستند؟ 
8. موزه شهر و برف شهر را مقایسه كنيد. 

9. شهرهاي اصفهان و مشهد را به لحاظ نقش شهري مقایسه 
نمایيد؛ ذكر دو مورد. 

يافته ها و تجارب شخصي در آموزش جغرافيا با 
روش اعضاي تيم 

1. شكوفايي استعداد دانش آموزان در زمينه   هاي هنري:  در 
پایه سوم جغرافياي2 درس  از كالس هاي سال گذشته  در  یکي 
نقش شهرها، دانش آموزان اقدام به ترسيم شکلي از شهر با نقش 
قبلي  را در صفحة  آن  تصویر  نموده اند كه  دانشگاهي  و  مذهبي 

مي بينيد. 
2. ایجاد ارتباط مثبت بين دانش آموزان

3. یادسپاري بهتر مطالب
4. تقویت انگيزه هاي دروني دانش آموزان 

5. حمایت دانش آموزان از یکدیگر 
6. وابستگي كمتر به معلم براي یادگيري 

7. ایجاد نگرش بهتر به فرایند یاددهي و یادگيري )فضاي مدرسه 
و معلم( 

8. تبدیل زبان معلم به زبان دانش آموزي توسط دانش آموزان و 
سهولت یادگيري 

 .... .9
منابع 

1. آشــنایي با یادگيري از طریق همياري؛ سوزان آليس- سوزان 
والن، طاهره رستگار و مجيد ملكان، نشر ني، 1382

2. یادگيري از طریق همياري، حائري زاده، خيریه بيگم، ســودابه 
قاسم خان و ليلي محمد حسين، نشر ني، 1381

3. یادگيــري مشــاركتي، یادگيري از طریق هميــاري، كرامتي، 
محمد رضا، ناشر فراانگيزش انصار، مشهد، 1384

يادگيري از طريق همياري اين تجربه را 
ايجاد مي كند كه دانش آموزان ضمن لذت 
بردن از يادگيري، بيشتر و بهتر ياد بگيرند
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دكتر حسين عساكره،
استاد گروه اقليم شناسی دانشگاه زنجان
ليال حسينجانی،
دانشجوی دكترای تغييرات آب و هوا، دبير جغرافيا

چكيده
بحث گرمایش جهانی از مهم ترین مباحث جهان امروز است؛ گرمایشی كه باعث پيامدهای متفاوتی در كرة زمين می شود. مخاطرات 
محيطی من جمله خشك سالی ها، بارش های سنگين و طوفان های گرد و غبار می تواند بخشی از آثار این گرمایش جهانی یا تغيير 
اقليم باشد. بشر از دیرباز برای یافتن علت مسائل یا برنامه ریزی برای مقابله یا سازگاری با مسائل پيش رو تالش كرده است. در بحث 
تغييرات اقليم بشر به دنبال بررسی این تغييرات و كاربرد نتایج این تغييرات در حوزة مدیریت و برنامه ریزی بوده است. بدین منظور 
مدل سازی تغييرات اقليم و مباحث پيش بينی با توجه به سناریوهای متفاوت در حوزة  اقليم شناسی مطرح شده است كه معتبرترین 
آن ها GCMها )مدل گردش عمومی جو( هستند. این مدل ها شبيه سازی داده های گردش عمومی جو را در سطوح بزرگ انجام 
می دهند، بنابراین برای استفاده از نتایج آن ها مدل ها در مقياس كوچك نياز به ریزمقياس نمایی دارند. برای این امر مدل های مختلف 
ریزمقياس نمایی وجود دارد. یك گروه از این مدل ها ریزمقياس نمایی آماری است كه با نرم افزارهای متفاوتی انجام می شود و یکی از 
آن ها نرم افزار LARS-WG می باشد. در این تحقيق با استفاده از این مدل تغييرات پارامترهای بارش، دمای حداقل و حداكثر روزانه 
ایستگاه سينوپتيك اراک بررسی شد. ابتدا با استفاده از داده های مشاهداتی برابر طول دورة پایه )2010ـ1961( به منظور ارزیابی مدل، 
داده تصادفی توليد و با آزمون های آماری بررسی شد. بعد از تأیيد براورد مناسب مدل، با استفاده از سناریو A2 پيش بينی اوليه انجام 
گرفت و فایل های WG برای كسب تغييرات نسبی و دخالت آن در پيش بينی تعدیلی به دست آمد و در نهایت پيش بينی تعدیلی برای 
سه دوره )2045ـ 2011(، )2046ـ2080( و )2100ـ 2081( انجام گرفت و به صورت ماهانه و ساالنه با پيش بينی های اوليه مقایسه 
شد. نتایج حاكی از كاهش بارش ماه های فوریه، مارس، می و نوامبر در پيش بينی تعدیلی و در پيش بينی اوليه به جز ماه سپتامبر 
كاهش بارش را نشان می دهد. برای پارامتر دما در پيش بينی تعدیلی، به جز ماه نوامبر، افزایش دما و در پيش بينی اوليه تمامی ماه ها 

افزایش دما را نشان می دهد و در مورد دمای حداكثر هر دو پيش بينی افزایش دما را نشان می دهد.

كليدواژه ها: تغييرات اقليم، دمای حداقل و حداكثر، بارش، مدل LARS-WG، اراک.

مقدمه
امروزند.  جهان  مهم  بحث های  از  اقليم  تغيير  و  جهانی  گرمایش 
متغيرهای مختلفی در این امر دخالت دارد و بر آن اثر می گذارد. افزایش 
غلظت CO2 در جو و سایر گازهای گلخانه ای باعث نوسان های اقليم و 

تغييرات اقليمی شامل افزایش دما و به تبع آن تغيير در الگوی بارش 
و تابش خورشيدی می شود )سلطانی و قلی پور؛ 69:1385(. مفهوم 
تغيير اقليم تغييرات معنی دار در متوسط داده  های هواشناسی )دما، 
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بارش و ...( در دوره های زمانی مشخص را دربرمی گيرد. وقوع بارش های 
سنگين و سيل آسا، افرایش دما و موج گرمای فراگير، خشك سالی و 
انواع دیگری ازمخاطرات اقليمی در اثر تغيير اقليم به وجود می آیند، 
در آینده نيز انتظار افزایش دمای جهانی و احتمال تغيير در مقدار و 
الگوهای بارش و انتظار افزایش در تکرار و شدت مخاطرات محيطی 
فعاليت های  عملکرد  و  انسان ها  سالمت  بر  شرایط  این  دارد.  وجود 
بنابراین،  دارند.  تأثير  خدمات(  و  صنعت  )كشاورزی،  بشر  اقتصادی 
پيش بينی بلندمدت متغيرهای اقليمی جهت اطالع از ميزان تغييرات 
و برنامه ریزی در جهت سازگار شدن با تغييرات اقليمی و پيش بينی 
تمهيدات الزم برای كاهش اثر تغييرات اقليم مورد توجه محققان است. 
بر همين اساس مدل های پيش بينی متغيرهای جوی توسط دانشمندان 
گسترش یافته است. روش های بسياری برای شبيه سازی و پيش بينی 
متغيرهای اقليمی در دوره های آتی با توجه به توليد سناریوهای اقليمی 
از معتبرترین آن ها خروجی مدل های GCM )مدل  وجود دارد كه 
گردش عمومی( می باشد. مدل های گردش عمومی به افزایش گازهای 
گلخانه ای كه آثار قابل توجهی در مقياس منطقه ای و جهانی دارد 
اشاره می كند. این مدل ها معتبرترین ابزار برای بررسی آثار پدیدة تغيير 
اقليم بر سيستم های مختلف محسوب می شوند و قادرند پارامترهای 
 IPCC اقليمی را برای طوالنی مدت با استفاده از سناریو های تأیيد شدة
)هيئت بين الدّول تغيير اقليم( مدل سازی نمایند )دیبایك و كوليبالی1؛ 
145:2005(. اما ضعفی كه این مدل ها دارند در قدرت تفکيك مکانی 
كم آن هاست كه برای حل این مسئله خروجی های مدل، ریزمقياس 
نمایی می شوند كه در این خصوص دو راهکار یکی ریزمقياس نمایی 
آماری و دیگری ریزمقياس نمایی دیناميکی وجود دارد كه روش های 
آماری پارامترهای كمتری نسبت به روش های دیناميك دارند. از جمله 
روش های آماری می توان به GEM ،SDSM و LARS-WG اشاره 
كرد. این مدل ها سری های زمانی روزانة متغيرهای هواشناسی مانند 
توليد می نمایند )ریچاردسون2؛  را  بارش، دما و تشعشع خورشيدی 
27:1991( مدل های مولد اقليم ابزاری قوی برای مطالعه و ارزیابی 
و  رگباری  بارش  دوره های خشك،  بروز  و  هوا  و  آب  تغييرات  خطر 
وقوع سيالب است و ابزاری برای تصميم گيری و برنامه ریزی بلندمدت 

می باشد. )جانسون3 و همکاران؛ 35:1996(.
دقت باالی این مدل در توليد داده های اقليمی )دما و بارش( مربوط 
در  واقع  ایستگاه  و 22  )ویليامز4؛ 56:1991(  كانادا  ایستگاه  به 18 
اقليم های متفاوت انگليس )سمنوف5؛ 95:1998( گزارش شده است. 
فایس ها6 و همکاران )1:2012( بارش و دمای حوضة رودخانة تيبر باال7 
 HadCM3 را، در مركز ایتاليا، توسط ریزمقياس نمایی پيش بينی های
LARS- و SDSM و با استفاده از دو مدل  B2 و A2 با سناریوهای

WG برای چهار دورة سناریو، شامل اقليم كنونی )1990-1961( برای 
بابایيان  ارزیابی نمودند.  سال های 2020، 2050 و 2080 بررسی و 
خروجی   LARS-WG مدل  از  استفاده  با   )62:1385( همکاران  و 
مدل ECHO-G را بر روی ایستگاه های سينوپتيك استان خراسان 
ریزمقياس نمودند. نتایج شهودی و آماری حاكی از قدرت باالی مدل 
و  بابایی  است  ایستگاه  این  آماری در  داده های دورة  در شبيه سازی 
همکاران )222:1390( عملکرد مدل LARS-WG را در ایستگاه های 

ساحلی ایران ارزیابی كردند. نتایج تحقيقات آن ها نشان داد كه در 
مدل شبيه سازی توزیع روزانه ميانگين ماهانه و فصلی اكثر سری ها 
عملکرد مناسبی دارد اما مقادیر انحراف استاندارد مجموع بارندگی 
ماهانه استاندارد متوسط ماهانه دما و تابش خورشيدی چندان مناسب 
 SDSM نيست. شمس و همکاران )1393( به ارزیابی توانمندی مدل
و LARS-WG در زیرمقياس نمایی مدل های چرخه عمومی برای 
شبيه سازی داده های بارش و دما در ایستگاه سينوپتيك مهرآباد پرداخته 
و نتيجه گرفتند كه مدل SDSM توانایی مناسبی در شبيه سازی دما و 

LARS-WG توانایی مناسبی در شبيه سازی بارش و دما دارد.
قابليت  از  حاكی  نيز   )135:1378( نجفی  و  بابایيان  كار  نتایج 
پارامترهای هواشناسی در دوره آماری و  باالی مدل در شبيه سازی 

در آينده نيز انتظار افزايش دمای جهانی و 
احتمال تغيير در مقدار و الگوهای بارش و 
انتظار افزايش در تكرار و شدت مخاطرات 
محيطی وجود دارد. اين شرايط بر سالمت 
انسان ها و عملكرد فعاليت های اقتصادی بشر 
)كشاورزی، صنعت و خدمات( تأثير دارند

آتی  اقليم در دهه های  تغيير  ارزیابی  برای  آن  از  استفاده  همچنين 
است. سایر پارامترهای اقليمی همانند سرعت باد و نقطة شبنم را نيز 
می توان با این مدل شبيه سازی كرد )پارلنگ8 و كات؛ 610:2000(. 
ماوروماتيس9 و هانسن )283:2001( نيز با مقایسه مدل های WM و 
WM2 و LARS-WG نشان دادند كه مدل LARS-WG در سطح 
اطمينان قابل قبولی اقدام به توليد داده كرده است. هاشمی و همکاران 
)475:2011( دقت مدل SDSM و LARS-WG را برای وقایع بارش 
در جنوب ایسلند مقایسه كردند. آن ها از معيار توزیع آماری GEV یا 
دورة بازگشت 10 و20 و 40 و 50 و 100 ساله را در فاصلة اطمينان 
95 درصد ارزیابی كرده و نتایج آن ها نشان داد كه هر دو مدل توانایی 
شبيه سازی وقایع مدل بارش را دارند. مساح بوانی و مرید )28:2006( 
با بررسی تأثير تغيير اقليم بر منابع آب حوضة زاینده رود با استفاده از 
خروجی مدل گردش عمومی جو تحت سناریوی A2 و B2 نشان دادند 
كه ميانگين ساالنه بارش در این منطقه كاهش و ميانگين ساالنه دما 
افزایش پيدا می كند. با توجه به شرایط شهر اراک به عنوان یك شهر 
صنعتی و جمعيت پذیر بودن منطقه و وجود فعاليت های كشاورزی 
در حومة شهر و راه ارتباطی شمال ـ جنوب، اطالع از چگونگی بروز 
تغييرات اقليمی در برنامه ریزی های محيطی این منطقه بسيار مؤثر 
خواهد بود، بدین جهت در این مطالعه چگونگی تغييرات پارامترهای 
بارش روزانه، دمای بيشينه و كمينة ایستگاه سينوپتيك اراک مورد 
بررسی قرار گرفته و پيش بينی داده های هواشناسی برای سه دوره 
)2045- 2011(، )2080- 2046( و )2099- 2081( انجام گرفت تا 
با آشکارسازی روند تغييرات پارامترهای جوی با اتخاذ تدابير الزم آثار 
تغييرات اقليمی در منطقه كاهش یافته و سازگاری بيشتری با شرایط 
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جدید به وجود آید و برنامه ریزی های آینده و مدیریت حوزه های مختلف 
با توجه به تغييرات اقليمی آتی انجام پذیرد.

معرفی مدل
مدل از  آن  ارزیابی  و  اقليمی  تغييرات  بررسی   برای 
 LARS-WG استفاده شد. این مدل یکی از مولدهای داده های تصادفی 
هواشناسی است كه برای توليد داده های بارش روزانه، درجه حرارت 
كمينه و بيشينه و تابش روزانه در یك ایستگاه تحت شرایط اقليمی 
حاضر و آینده به كار می رود )سمنوف و بروكس10؛ 95:1998(. نسخه 
اوليه مدل در بوداپست مجارستان در سال 1992 برای پروژة ارزیابی 
ریسك های كشاورزی ابداع شد. این مدل مولدی اقليمی تصادفی از 
از  مجموعه ای  محاسبه  برای  ایستگاه  مشاهداتی  روزانة  پارامترهای 
پارامترها برای توزیع احتمالی متغيرهای هواشناسی استفاده می كند. 
هستة اصلی این مدل استفاده از توزیع نيمه  تجربی )مشاهداتی كه 
اتفاق افتاده فراوانی آن را بررسی می كند( برای طول سری های خشك 
و تر، بارش روزانه و تابش روزانه می باشد. مدل LARS-WG برای 
شبيه سازی پارامترها از توزیع نيمه تجربی به شکل زیر استفاده می كند:

EMP={{a0, ai, hi, i = 1, ... ... ., 10}}
این توزیع هيستوگرامی با ده طبقه است و هر یك از طبقات در 
فاصلة {ai-1} تعریف می شود به طوری كه ai-1>ai و hi فراوانی داده های 
مشاهداتی در طبقة iم است. مقادیر تصادفی تابع نيمه تجربی با انتخاب 
یکی از طبقات ده گانه می باشد؛ سپس با فرض تبعيت داد ه ها از توزیع 
یکنواخت در طبقة مورد نظر، یك مقدار برای متغير انتخاب می شود. 
برای یك روز تر مقدار بارش از توزیع نيمه تجربی بارش ماه مورد نظر 
و به طور مستقل از سری های تر یا مقدار بارش در روز قبل به دست 
می آید. دمای بيشينه و كمينة روزانه به فرایند هایی تصادفی با ميانگين 
و انحراف معيار روزانه كه وابسته به تر یا خشك بودن روز مورد نظر است 
مدل سازی می شود. شبيه سازی بارش با تناوب سری های تر و خشك 
مدل سازی می شود. این درحالی است كه روز تر به روزی با بارش بيش 
از صفر ميلی متر اطالق می شود. طول هر سری به صورت احتمالی از 
توزیع نيمه تجربی تر و خشك در هر ماه انتخاب می شود. برای محاسبة 
ماه  برای  بارش  نيمه تجربی  توزیع  از  بارش  ميزان  روزهای مرطوب، 
خاصی كه به سری های تر یا به ميزان بارش در روز قبل بستگی ندارد، 
ایجاد می شود. دمای بيشينه و كمينه با فرایندهای تصادفی با ميانگين 
و انحراف استاندارد روزانه، كه در حالت های تر و خشك روزها مشخص 
شده، توصيف می شود. چرخة فصلی ميانگين و انحراف استاندارد با 
مدل فوریه مرتبة سوم مدل سازی شده است به طوری كه ضرایبی كه 
به داده ها می دهد باعث می شود داده ها خاصيت نرمال بودن را كسب 
كنند. سری های فوریة شبيه سازی شده برای ميانگين ها و انحراف معيار 
فصلی درجه حرارت به كار می رود. ضمن آنکه مقادیر باقی مانده كه از 
تفریق مقادیر ميانگين از مقدار مشاهداتی به دست می آید در تحليل 
خودهمبستگی زمانی داده های بيشينه و كمينه مورد استفاده قرار 
می گيرد. تحليل تابش روزانه برای بسياری از مکان ها نشان می دهد كه 
توزیع نرمال تابش روزانه در یك اقليم مشخص نامناسب است. ميزان 
تابش روزانه در روزهای تر و خشك به طور معنا داری متفاوت است. 

بنابراین توزیع نيمه تجربی جداگانه برای توزیع تابش در روزهای تر و 
خشك به كار برده می شود. ضریب خودهمبستگی برای تابش محاسبه 
شده و فرض می شود كه برای سراسر سال ثابت است. تابش به طور 
مجزا از دما مدل سازی می شود. این مدل از سه بخش اصلی تشکيل 
شده است كه شامل كاليبراسيون )واسنجی(، ارزیابی مدل و توليد 
یا شبيه سازی داده های هواشناسی دهه های آینده می باشد )بابایيان؛ 

.)LARS-WG-MANUAL; 2004:4( و )138:1378

مواد و روش ها
منطقة مورد مطالعه

منطقة مورد مطالعه در این پژوهش ایستگاه سينوپتيك اراک در 
محدودة 34 درجه و 6 دقيقة عرض شمالی و 49 دقيقه و 46 دقيقه 
مورد  داده های  دریاست.  از سطح  متر  ارتفاع 1708  با  طول شرقی 
استفاده شامل مقادیر روزانه بارش، دمای كمينه و بيشينة ایستگاه 
سينوپتيك اراک با طول دورة )2010-1961( می باشد. این داده ها 
از مركز آمار و اطالعات سازمان هواشناسی كشور اخذ شده و مورد 
استفاده قرار گرفته است. در ابتدا، برای ارزیابی مدل، دورة 2010- 
نظر گرفته شده و شبيه سازی داده ها  پایه در  به عنوان دورة   1961
براساس طول این دوره انجام گرفت. توزیع احتماالتی داده ها با استفاده 
از ترسيم نمودار مقایسه ای ميانگين و انحراف معيار و رویة QTEST به 
منظور اطمينان از نزدیکی توزیع احتمال داده های شبيه سازی شده 
با توزیع واقعی دوره، به منظور ارزیابی مدل، انجام شد. بدین منظور 
 KS مدل از 3 آزمون آماری كولموگراف ـ اسميرنوف QTEST رویة
)مقایسه توزیع های احتمال(، آزمون F )مقایسه استاندارد انحرافات( و 
آزمون T )برای مقياسه ميانگين ها(، برای صحت سنجی نتایج مدل 
استفاده می كند. در صورتی كه نتایج به دست آمده اختالف معناداری 
نداشته باشند می توان آن ها را در سناریوهای اقليم آینده به كار برد. در 
 ،HADCM3 مرحلة بعدی یك مرتبه براساس مقادیر پایه و داده های
)مدل گردش عمومی HADCM3 كه یکی از مدل های جفت شده 
اقيانوسیـ  جوی است كه شامل سناریوهای مختلفی است كه سناریوی 
A2 برای ایران مورد استفاده قرار می گيرد. این سناریو بيانگر افزایش 
دریاست(.  آب  و سطح  دما  متوسط   ،CO2 غلظت  جمعيت جهانی، 
)خليلی اقدم و همکاران؛ 93:1391(، سناریوی A2 پيش بينی اولية 
داده ها بدون اعمال تغييرات نسبی برای سه دورة  )2045- 2011(، 
)2080- 2046( و )2100- 2081( انجام شد. در مرحلة بعد براساس 
داده های مشاهداتی فایل WG )دوره پایه( برای دوره های آتی توليد 
گردید كه از این فایل ها برای محاسبه تغييرپذیری نسبی ميانگين و 
انحراف معيار استفاده شد. مکانيسم عمل این مدل بدین صورت است 
كه در آن ابتدا با استفاده از سناریوی توليد داده ماهانه كه دربرگيرندة 
رفتار اقليم پایه می باشد، تمامی داده های ماهانه مطابق فرمول )1( وارد 

مدل مي شوند:
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، به ترتيب نشان دهندة 
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كه در معادلة )1( 
پارامترهای هواشناسی پيش بينی شده بر روی ایستگاه هواشناسی، 
پارامتر هواشناسی دیده بانی، پارامتر هواشناسی پيش بينی شده بر روی 
شبکة مدل در دورة آینده و پارامتر هواشناسی مدل شده بر روی شبکة 
مدل در دورة گذشته می باشد. سپس با حفظ ميانگين، انحراف معيار 
آن ها مطابق معادلة )2( تغيير داده شد. )بابایيان و كوان؛ 98:2004(. 
كه در آن STD انحراف معيار پارامتر هواشناسی تحت مطالعه است. بعد 
از محاسبة تغييرات نسبی براساس داده های روزانة ایستگاه، داده های 
پيش بينی اصالح شدة ایستگاه با دخالت دادن ضرایب تغييرات نسبی 
برای سه دوره )2045- 2011(، )2080- 2046( و )2099- 2081( 

توليد شد.

بحث و يافته های تحقيق
به منظور ارزیابی مدل، داده های مشاهداتی و تصادفی توليد شده با 
آزمون های آماری مورد مقایسه قرار گرفت. در ابتدا نمودار ميانگين و 
انحراف معيار ماهانة داده های مشاهداتی و تصادفی توليد شده، براساس 
مشاهده   1 شکل  در  كه  همان طور  گردید.  ترسيم   ،T و   F آزمون 
انحراف معيار داده های بارش مشاهداتی  ميانگين و  می كنيد تقریباً 
و تصادفی توليد شده متناسب است. این نشان دهندة این است كه 

توزیع احتماالتی داده های مشاهداتی و توليد شده تصادفی تقریباً با 
هم برابرند. البته شبيه سازی داده های بارش، به دليل وجود یا عدم روز 

بارشی، كمی با خطا مواجه است. 
همچنين شکل 2 و 3 نمودار ميانگين و انحراف معيار ماهانه داده های 
حداقل و حداكثر مشاهداتی و توليدشده را نشان می دهد. نمودارها 
حاكی از آن است كه برآورد ميانگين داده ها مناسب است ولی برآورد 

انحراف معيار داده ها مناسب نيست.
آزمون های آماری انجام شده بر روی داده ها اختالف بين داده های 
p- مشاهداتی و شبيه سازی شده را بررسی می كند كه این آزمون ها

value را برای پذیرش یا رد فرض صفر در نظر می گيرند؛ چنانچه 
p-value پایين، عدم معناداری )سری مصنوعی )توليدشده( مشابه 
داده های مشاهداتی نيست(. p-value متوسط احتمال مشابه بودن 
روی  بر  گرفته  انجام  آزمون های  براساس  می دهند.  نشان  را  داده ها 
تر  فصلی سری های  توزیع  برای   KS آمارة  اراک،  ایستگاه  داده های 
اختالف معناداری را بين داده های مشاهداتی و توليد شده، به جز فصل 
زمستان، نشان نمی دهد. در بقية فصول توزیع احتمال بين داده ها 
قابل قبول است. همچنين توزیع فصلی سری های خشك برای تمام 
فصول قابل قبول است. توزیع روزانة بارش، توزیع روزانة حداقل دما، 
توزیع روزانة حداكثر دما براساس آمارة KS اختالف معناداری را نشان 

LARS-WG شكل )1(: ارزيابی ميانگين و انحراف معيار داده های بارش ماهانه مشاهداتی و تصادفی توليد شده در نرم افزار

LARS-WG شكل )2( : ارزيابی ميانگين و انحراف معيار دما حداقل داده های مشاهداتی و تصادفی توليد شده در نرم افزار

شكل )3(: ارزيابی ميانگين و انحراف معيار دما حداكثر داده های مشاهداتی و تصادفی توليد شده در نرم افزار LARS-WG انحراف معيار دما حداكثر مشاهداتی
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نمی دهد. برای كل ماه ها آمارة آزمون KS قابل قبول است. آمارة آزمون 
KS برای تداوم روزهای یخبندان )دماهای پایين تر از صفر( و تداوم 
گرما )دماهای بيش از 30 درجه( ایستگاه مورد نظر برای فصول مختلف 
نشان می دهد كه در فصل زمستان تداوم یخبندان قابل قبول است 
ولی در فصل بهار اختالف معناداری، هم برای تداوم یخبندان و هم 
برای تداوم روزهای داغ دیده می شود. در فصل تابستان تداوم روزهای 
داغ معنادار بوده است. همچنين تداوم روزهای داغ برای فصل پایيز 
اختالف معناداری را نشان نمی دهد. با توجه به ارزیابی مدل و صحت 
مدل در توليد تصادفی داده های پایه، در نهایت پيش بينی پارامترهای 
جوی برای سه دوره، یك بار براساس پيش فرض خود نرم افزار و یك بار 
هم براساس اصالح تغييرات نسبی پارامترها، انجام گرفت كه نتایج آن 
به شرح زیر است. جدول)1( تغييرات نسبی اعمال شده در هر دوره را 
نشان می دهد. این ضرایب در واقع نسبت تغييرات آتی را به دورة پایه 

نشان می دهند.
جدول )2( ميانگين ماهانه پارامتر بارش دورة پایه و دورة پيش بينی 
تعدیل شده و اوليه را براساس سناریوی A2 نشان می دهد. در هر دو 
پيش بينی تعدیلی و اوليه، اكثریت ماه ها كاهش بارش را برای هر سه 

ماه های فوریه، مارس، می، جوالی، آگوست و نوامبر كاهش داشته 
است. برای دورة  اوليه كاهش بارش برای تمامی ماه ها را نشان می دهد. 
برای پارامتر دما دورة تعدیلی به جز ماه های نوامبر و دسامبر شاهد 
افزایش دمای حداقل و در دورة اوليه ژانویه و فوریه و دسامبر كاهش 
دمای حداقل و بقية ماه ها افزایش دمای حداقل را نشان می دهند. برای 
پارامتر دمای حداكثر در هر دو پيش بينی تعدیلی و اوليه تمامی ماه ها 

افزایش دما را نشان می دهند.

اين مدل يكی از مولدهای داده های تصادفی 
هواشناسی است كه برای توليد داده های 

بارش روزانه، درجه حرارت كمينه و بيشينه 
و تابش روزانه در يك ايستگاه تحت شرايط 

اقليمی حاضر و آينده به كار می رود

جدول )1(: ضرايب تغييرات نسبی اعمال شده برای اصالح دوره های پيش بينی پارامترهای ايستگاه اراک
2100- 20802081- 20452046- 2011ماه

بارش
دوره 

تر
دوره 
خشک

حداقل 
دما

حداکثر
انحراف 

معيار
بارش

دوره 
تر

دوره 
خشک

حداقل 
دما

حداکثر
انحراف 

معيار
بارش

دوره 
تر

دوره 
خشک

حداقل 
دما

حداکثر
انحراف 

معيار

0/260/770/90-0/9910/990/930/760/850/9910/990/350/680/870/910/890/85ژانویه

10/970/990/990/860/8810/970/9910/830/900/920/880/891/090/650/94فوریه

10/990/990/600/940/9010/990/990/550/930/940/940/870/850/700/591/04مارس

1110/940/970/931110/910/971/020/930/900/960/590/551/25اوریل

10/990/990/960/990/9810/990/990/940/981/130/940/900/950/550/531/49می

11/020/990/960/981/0411/020/990/960/981/330/820/560/790/520/511/88ژوین

0/991/020/980/970/981/041/011/020/980/970/981/540/960/610/790/520/511/21جوالی

0/810/890/990/970/990/980/800/890/990/970/991/470/500/500/750/260/261/11اگوست

0/960/900/980/980/9910/960/900/980/980/991/220/750/540/710/530/521/56سپتامبر

1/101/3010/9411/1011/0310/930/991/110/920/880/890/560/551/28اکتبر

11/3010/830/970/9911/0310/770/961/040/920/930/890/660/571/18نوامبر

10/650/97-10/880/900/900/900/89-11110/910/88111دسامبر

دوره نشان می دهند.
جدول )3( ميانگين ماهانه، دمای حداقل و حداكثر را برای ماه های هر 
سه دوره و داده های ایستگاهی نشان می دهد كه این امر بيانگر تغييرات 

دمایی در دوره های مختلف می باشد.
جدول )4( ميانگين پارامترهای دورة پایه و پيش بينی و اختالف آن 
را با دورة پایه )2100- 2011( و تفاضل پارامترهای مورد مطالعه را با 
دورة پایه )2010- 1961( نشان می دهد. در دورة تعدیل شده بارش 

نتيجه گيری
این مدل از یك توزیع نيمه تجربی برای پيش بينی استفاده می كند. 
مطالعات نشان می دهد كه مدل در برآورد ميانگين پارامترها عملکرد 
به  را  انحراف معيار داده ها  )ابابایی؛ 217:1390(، ولی  مناسبی دارد 
خوبی برآورد نمی كند. برای عملکرد بهتر مدل هر چقدر سری زمانی 
طوالنی تر باشد مدل عملکرد بهتری را نمایش می دهد و حتی برآورد 

بهتری از انحراف معيار داده ها می تواند نشان دهد.
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پی نوشت ها
1. Dibike, Y .B,andCoulibaly
2. Richardson
3. Johnson
4. Williams
5. Semenov
6. Fiseha et al
7. Upper Tiber River basin
8. parlang and Katz
9. Mavromatis and Hansen

جدول )2(: داده  ايستگاهی و ارزيابی شده ميانگين بارش ماهانه ايستگاه اراک

اوليهتعدیلداده ایستگاهماه

1961 -20102011 -20452046 -20852086 -21002011 -20452046 -20852086 -2100

48/551/749/547/343/745/944/3ژانویه

43/0144/54435/645/74436/2فوریه

5553/348/732/450/744/330/9مارس

51/362/356/036/147/442/231اوریل

3119/616/48/217/715/19/3می

2/63/431/41/61/20/6ژوین

0/80/30/200/10/50/40/3جوالی

1/60/800/40/700/750/50/5اگوست

0/91/52/43/30/91/41/2سپتامبر

16/919/132/227/61314/512/5اکتبر

33/63134/630/530/831/628/2نوامبر

46/948/552/746/144/945/846/2دسامبر

10. Semenov, M.A., and Brooks
منابع

1. ابابایی، ب، ميرزایی، فرهاد و تيمور سهرابی، )1390(، »ارزیابی عملکرد مدل 
LARS-WG در 12 ایستگاه هواشناسی ساحلی ایران«، مجلة پژوهش آب 

ايران، 217-222.
 LARS-WG 2. بابایيان، ایمان و زهرا نجفی نيك، )1385(، معرفی و ارزیابی مدل

برای مدل سازی پارامترهای هواشناسی استان خراسان، نيوار 49، تهران، 62-63.
3. بابایيان، ایمان، زهرا نجفی نيك و فاطمه زابل عباسی )1378(. »ارزیابی تغيير 
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جدول )3(: داده  ايستگاهی و ارزيابی شده ميانگين دمای کمينه )*( و بيشينه )**( ايستگاه اراک
اوليهتعدیلداده ایستگاه

2100- 20852086- 20452046- 21002011- 20852086- 20452046- 20102011- 1961دوره آماری

*********************ماه

2/37/2-3/65/7-4/94/7-2/27/1-3/85/9-4/84/9-5/74/2-ژانویه

0/310/6-1/79-2/58/2-1/39/10/0410/5-2/18/3-3/47/3-فوریه

213/7314/9415/95/917/73/415/44/416/4618/11مارس

719/78/220/99/622/312/2258/921/19/522/612/225/1اوریل

10/925/612/627/414/329/117/732/512/627/714/329/417/732/8می

15/532/517/233/719/335/82339/51733/919/135/922/839/8ژوین

19/635/720/737/32339/626/543/120/837/323/239/726/643/1جوالی

17/634/918/83621/138/224/141/31835/921/338/224/341/3اگوست

13/130/71431/115/832/918/535/51331/415/633/118/335/8سپتامبر

7/923/28/823/91025/112/327/48/523/99/825/211/927/4اکتبر

2/414/53/115/64/116/46/118/33/3164/116/96/218/8نوامبر

0/59/81/311/2-1/48/9-0/49/61/111/3-1/48/6-2/17/7-دسامبر
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جدول )4(: اختالف ميانگين داده های کل دوره پيش بينی با کل دورة مشاهداتی پارامترهای ايستگاه سينوپتيک اراک

دوره آماری
اوليهتعدیلیداده ایستگاه

1961 -20102011 -21002011 -2100

بارشماه
حداقل 

دما
حداکثر 

دما
بارش

اختالف 
با دوره 

پایه

حداقل 
دما

اختالف 
با دوره 

پایه

حداکثر 
دما

اختالف با 
دوره پایه

بارش
اختالف با 
دوره پایه

حداقل 
دما

اختالف با 
دوره پایه

حداکثر 
دما

اختالف 
با دوره 

پایه

3/81/95/61/9-3/8-3/83/75/81/644/7-5/74/249/91/32-48/5ژانویه

1/71/791/7-0/1-1/339/11/842/9-0/7-3/47/342/3-43/01فوریه

11/24/32/316/42/3-8/14215/92/243/8-55213/746/9مارس

9/69/62/622/62/6-51/31719/7542/69/62/622/32/641/7اوریل

16/214/33/429/53/4-15/214/45/329/23/614/8-3110/925/615/8می

1/419/13/6363/6-2/615/532/52/80/119/314/135/83/31/2ژوین

0/422/93/339/53/3-0/622/916/739/53/80/4-0/819/635/70/2جوالی

1213/4383/4-120/914/7383/10/6-1/617/634/90/6اگوست

0/913/130/72/31/315/714/532/82/11/20/215/52/4332/4سپتامبر

3/49/71/852/21/8-16/97/923/222/65/6100/325/11/913/5اکتبر

34/21/816/91/8-0/116/5230/6-1/34/1-33/62/414/532/3نوامبر

0/41/7101/7-1/3-0/50/79/61/945/6-2/17/749/62/6-46/9دسامبر
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اوالف اسلي ميكر1 و فيليپ ان اونز2
مترجمان: دكتر رضا خوش رفتار، استادیار دانشگاه زنجان
نيما فريد مجتهدي، دانشجوي دكتراي آب وهواشناسي

اشاره
متن حاضر خالصه ای از مقدمه  كتاب »ژئومورفولوژی كوهســتان« اســت كه توســط ما )مترجمان( به پارســی 
برگردانده شده و به زودی در بازار نشر عرضه می شود. ژئومورفولوژی، در ساده ترین تعریف، علمی است كه به مطالعة  
اشــکال ناهمواری های زمين می پــردازد. مطالعة  انواع ناهمواری های زمين از لحاظ منشــاء، عوامل پيدایش، تحول و 
فرآیندهای مؤثر در شکل گيری آن ها از جستارهای این دانش است. با توجه به اهميت سامانه های كوهستانی به عنوان 
یکــی از لندفرم هــای عمده و اجزاي مؤثر در مناظــر مناطق مختلف جهان، می توان اهميت این رشــته را در زمينه  
شــناخت از محيط های كوهستان دریافت. نقش كوهستان در ســامانه ها و فرایندهای فرسایشی و هوازدگی و اشکال 
مورفودیناميك و مورفوكليماتيك ناشی از ویژگی های ذاتی كوهستان و مخاطره های ژئومورفيك همگی اهميت شاخه  
ژئومورفولوژی كوهســتان را پررنگ تر می نماید. با توجه به ناآشــنا بودن موضوع ژئومورفولوژی كوهستان و مجموعة  
اطالعاتــی مفيدی كه این بخش از كتاب در زمينه  مبانی نظری كوه شناســی و جغرافيایی كوه های جهان ارائه كرده 
اســت، مناسب دیدیم بخشــی از كتاب را به شکل خالصه براي درج در مجله رشد آموزش جغرافيا ارسال كنيم. اميد 

است این  كار سبب افزایش دانش خوانندگان در زمينه  سامانه های كوهستانی گردد.

كليدواژه ها: ژئومورفولوژي، كوه، مورفومتري.

 اهميت كوه ها
پاره اي از صاحب نظران، با اســتدالل ، بر این تأكيد دارند كه 
كوهستان ها از الهام بخش ترین و جذاب ترین اشکال طبيعی زمين 
محسوب می شــوند، چراكه به خاطر جنبه های زیبایی شناختی 
كه دارند، عرفا، هنرمندان، متفکران، دانشــمندان و گردشگران 
بســياري را جــذب كرده انــد. از لحــاظ بصری، كوهســتان ها 

چشم اندازهای مسلط می باشند. كوه هایی مانند كایلش3 در غرب 
تبت، منبع الهام  های مذهبی و روحانی نيز بوده و ميليون ها نفر 
از مردم كوهســتان و آن هایی را كه ســال ها قبل از كوهستان 

مهاجرت كرده اند تحت تأثير قرار داده است. 
شــکننده و حســاس بودن مناطق كوهســتانی نسبت به 
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تغييرهــای آتــی كاربری اراضــی، مدیریت و آب وهــوا به طور 
فزاینده ای آشکارتر می شود. سه رخداد اخير توجه جهانيان را به 
موضوع كوهستان جلب كرده و برنامه های پژوهشی علمی زیادی 
در این زمينه تدارک دیده شــده است. در سال 1973، سازمان  
فرهنگی، علمی و آموزشــی ملل متحد )یونسکو( كوهستان ها را 
یکی از مؤلفه های دوازده گانة اصلی برنامه »انسان و زیست كره«4  
اعالم كــرد. متعاقبــاً در كنفرانس »محيط زیســت و توســعه 
ســازمان ملل متحد«5 ، در ســال 1992، در كنفرانس »سران 
زميــن«6 ریودوژانيروي برزیل در فصل 13 كه با عنوان مدیریت 
اكوسيستم شکننده؛ توسعه كوهستاني پایدار آمده است، موضوع 
كوهستان، بخشی از »دســتور  كار 21«7  گردید. در فصل 13 
آمده اســت:. »چون كوهستان ها به عنوان یك اكوسيستم اصلی، 
اكولوژی پيچيده و درهم تنيده ســياره مــا را نمایش می دهند، 
برای بقاي اكوسيستم های جهانی ضروری هستند؛ و با توجه به 
اینکه اكوسيستم های كوهستانی سریعاً در حال تغييرند شرایط 
برای وقوع فرســایش سریع خاک، لغزش ها، از دست رفتن تنوع 
زیســتگاهي وژنتيکی و... مساعد اســت. در نتيجه امروز بيشتر 
نواحی كوهستانی جهان تخریب محيط زیست را تجربه می كنند. 
بنابراین ، مدیریت مناســب منابع كوهستانی و توسعه اجتماعی-

اقتصادی مردم ، سزاوار اقدام فوری است.«
 برنامه هــای »انســان و زیســت كره« و »نشســت زمين« 
سازمان ملل، سکوی پرشــی برای توسعة مؤسسات و گروه های 
تحقيقی گوناگون ) به طور مثال ، مركز بين المللی توسعة یکپارچه 
كوهســتان8 ، مونتين فوروم9  و انجمن بين المللی كوهستان10( 
فراهــم كــرد و در پــي آن در گزارش ها انتشــارات، وضعيت 
كوهســتان های جهان  مورد بررسی قرار گرفت و نيز مجله های 
تخصصی)مانند پژوهش و توسعه كوهستان11( منتشر گردید. در 
این زمينه، بررسی جالبی هم توسط ایوز12  و مسرلی13 )1999( 

انجام شد.
با نام گذاری سال 2002 به عنوان »سال بين المللی كوه ها«14 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل15، نگاه ها به جنبه های متفاوت 
كوهستان ها معطوف شد كه برگزاری همایش های علمی، تشکيل 
كارگروه ها و انتشــارات متعدد )از جمله این كتاب( از پيامدهاي  
آن بود. هنگامي كه  ســال2003 به عنوان ســال بين المللی آب 
شيرین و محيط های كوهستانی16 نام گذاری شده این حركت رو 
به رشــد همچنان ادامه یافت و آثار آن در بسياری از فعاليت ها، 
مشــاهده گردید. بنابراین ، با آغاز قرن بيســت ویکم ، محيط های 

كوهستانی در صدر توجه های جهانی قرار گرفتند.

 كوه چيست؟
اگرچه از لحاظ بصری شناســایی كوه ساده به نظر مي رسد، 

اما تعریف قابل قبول واحدی از اینکه كوه چيســت، هنوز وجود 
ندارد. در حالی كه قلل مرتفعــی، مانند آن هایی كه در هيماليا، 
آندهــا و آلپ های اروپا به طور آشــکار، كوهســتان محســوب 
می شــوند، كوه های كوچك تر )مثل كوه های مایا17  در آمریکای 
مركزی( یا ســامانه های مرتفعی را كه دارای ناهمواری نســبی 
هســتند)به عبارت دیگر، اختالف بين حداكثر ارتفاع یك قله و 
ارتفاع زمين های اطرافش، زیاد نيســت(، نمی توان به طور قاطع 
كوه ناميد. بنابراین بســياری از دانشــمندان استدالل می كنند 
كه فالت هــای مرتفع مانند آلتی پالنــو18 در آمریکای جنوبی و 
نيز فالت تبت كوهســتان محسوب نمی شــوند. به طور مشابه، 
رشــته كوه های قدیمی تر و بنابراین پست تر، همچون آپاالش در 
ایاالت متحده، اورال در اروپا و كوه های اســکاتلند، در بسياری از 
سامانه های تقســيم بندی مناطق كوهستانی، كه صرفاً بر اساس 

ارتفاع تعریف شده اند، قرار نمی گيرند. 
بســياری از كارهای منتشــر شده در مورد اشــکال زمين 
به طــور كلــی و كوهســتان ها به طور ویــژه، از تعریــف اینکه 
چه چيزی كوه اســت اســتقبال می كنند. اســترالر19)1940( 
و جــرارد20 )1990(، بررســی جالبــی در مــورد تعاریف اولية 
موجود برای كوهســتان، انجــام دادند. در زبــان آلمانی تمایز 
بلنــد21(،  ‘ Hochgebirge ‘)كوهســتان های  بيــن  مشــخصی 
‘ Gebirge ‘) كوهستان ها22( و  Mittelgebirge‘ ) زمين های مرتفع 
و كوهســتانی23( وجود دارد. از دیدگاه ژئومورفولوژی، بارسچ24 
و كين 25)1984( چهار مشــخصة مهم برای مناطق كوهستانی 

معرفی كرده اند:
1.ارتفاع، 

2. شيب، و به طور دقيق ميزان شيب، 
3. وجود مناطق صخره ای، 

4. حضور برف و یخ، 
 همة این ویژگی ها را نمی تــوان برای فالت های مرتفع هم 
درنظر گرفت. ترول26 ) 1972،1973(، بارســچ و كين ) 1914( 
عقيده دارند كه كوهســتان های مرتفــع دارای ویژگی های زیر 

هستند:
1.نواحی آب وهوایی ـ گياهی مشخص؛ 

 2. انرژی بالقوه زیاد برای جابجا كردن رسوب؛
 3.شواهدی از یخچال های كواترنری؛

 4.فعاليت های زمين ساختی و ناپایداری.
به طور كلی، مناطق كوهســتانی دارای  بــارش زیاد، دمای 
كــم )به طور نمونه بــرف و یخ، حداقل، به طــور فصلی(، تنوع و 
تغيير پذیری ذاتی، فعاليت اتفاقی شدید اما نادر و زندگی در یك 

وضعيت نيمه پایدار هستند.
 جــدول 1 توزیع ارتفاعی متغيرهاي زیســت محيطی را در 



رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و یکم / شمـــارۀ 3/ بهار 641396

رابطــه با فرایندهــای غالــب ژئومورفيك در بيابــان قره قوُرم 
مركزی27 را نشــان می دهد. در این جــدول، رابطة بين ارتفاع، 
نواحی گياهــی ـ آب وهوایی ) همچنين، خــاک و هيدرولوژی(، 
چشم اندازها و فرایندهای ژئومورفيك، به خوبی نشان داده شده 
اســت. با این  حال، در این روابط تفاوت های محلی و منطقه ای 
وجود دارد كه تا اندازه ای نشــانگر تغييرات در آب و هوا ) مانند، 
تابش خورشــيدی دریافتــی ، بارش(، توپوگرافــی ناحيه ای و 

شرایط زمين ساختی است. 
بــدون شــك، خصيصه هــای دیگــری نيز،كه مشــخصه  
كوهستان هاســت، وجــود دارد كــه اهميت  آن ها وابســته به 
ســوال های علمی مطرح شده است. ارائه یك تعریف همه جانبه 
امری آسان است، ولی ممکن است در پایان، به دليل تفاوت های 
گســترده ای كه در انواع و اشکال كوه ها و پيچيدگی ذاتی آن ها 
وجود دارد، ویژگی هایشــان در این تعریف نگنجد و لذا تعریف 
گمراه كننده شــود. احتماالً ســؤال های پژوهشی و نگرانی های 
زیســت محيطی بزرگ تري در مورد نواحی كوهســتانی وجود 
دارد كه ژئومورفولوژیست ها باید توجه  خویش را به آن معطوف 

نمایند.

سامانه های طبقه بندی
یکی از ســاده ترین ســامانه های طبقه بندی كوهستان، كه 
مبتنی بر مقياس و سلسله مراتب است، به وسيلة فایربریج  28)1968( 

در 5 بند معرفی شده  عبارت است از:
 1.كــوه29 ، عارضه ای منفرد، مجزا یــا منحصربه فرد در یك 

تودة كوهستانی است؛
 2. رشته كوه30، یك عارضة توپوگرافی خطی از برجستگی های 

مرتفع، معموال به شکل یك برجستگی منفرد است؛
 3. رشــته كوه هــا31  اصطالحی اســت كه بــرای عوارض 
توپوگرافيــك خطی از برجســتگی های مرتفع بــه كار رفته، اما 
معموالَ به عوارض عمده ا ی كه برای صدها كيلومتر پابرجاســت 

جدول1.طبقهبندیمحیطکوهستانبامقیاسمکانیمطابقباکاربردمعمولآندر
آمریکایشمالیبااشارهویژهبهکوههایبریتیشکلمبیادرکانادا

مقیاس
مکانی)کیلومترمربع( اصطالحاتعلمی مثالیازمناطق

کوهستانی

106> سامانه  های کوه کمربند کوهزایی حاشیة 
اقیانوس آرام

106-105 سامانه   های کوه کردیلرهای کانادا

105-104 توده 
کوهستانی)ماسیف(   کاست مانتینز

104-103 رشته کوه ها رشته کوه های پاسیفیک

103-102 رشته کوه رشته کوه تانتالوس

102< کوه های منفرد کوه گاریبالدی

  جدول2. طبقه بندی محيط های كوهستان بر اساس جایگاه زمين ساختی

صفحه نوع مثالیازمناطقکوهستانی

صفحاتهمگرا

اقیانوسی به اقیانوسی
اقیانوسی به قاره ای

کوه های ژاپن، جزایر آلئیسون، 
جزیر آالسکای جنوبی، نیوزلند، 

رشته کوه های کاسکد، شمال غرب 
اقیانوس آرام

قاره ای به قاره ای
حاشیه زائد

هیمالیا
کاست مانتینز، بریتیش کلمبیا

صفحاتواگرا
گسترش صفحه 

اقیانوسی
ریفت بین قاره ای

ایسلند، جزایر گاالپاگوس
شبه جزیره سینا، ارتفاعات اسکاتلند

صفحاتگسلهای
تبدیل

پشته بعد از پشته
شیار بعد از شیار
پشته بعد از شیار

رشته کوه  های کاست، کالیفرنیا،
آناتولی ترکیه

پاکستان-افغانستان

حاشیههایصفحه حاشیه های اقیانوسی 
غیر فعال دراکنز برگ، گات های غربی

داخلصفحه

نقاط داغ
جریان های بازالتی 

قاره ای
سپرها

سایت های باالآمده میان 
گراتونی

سایت  های ماگماتیک 
نفوذی بعد از زمین 

ساخت
دیاپرهای تبخیری

هاوایی، پارک ملی یلیوستون
فالت دکن، هند، فالت کلمبیا

شمال غرب اقیانوس آرام
کوه های آهاگار، صحرا
سان رافئل اسویل،یوتا

ایر مانتینز، نیجریه
کوه های زاگرس، ایران

با نام گذاری سال 2002 به عنوان »سال 
بين المللی كوه ها«توسط مجمع عمومی 

سازمان ملل، نگاه ها به جنبه های 
متفاوت كوهستان ها معطوف شد
مساحت مجموع كوهستان های 

كره زمين برابر  106 × 35/8 كيلومتر 
مربع است كه 24/3 درصد مساحت 

خشكی ها را در برمی گيرد
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استفاده  می شود. 
4.تودة كوهســتانی32، ماسيف33، قطعه34یا گروهی از كوه ها، 
اصطالحی اســت كه برای مناطق غيرعادی عوارض كوهستانی 
به كار می رود، نه مناطقی كه به وســيله روندهای خطی ســاده 

مشخص شده است. 
5. ســامانة كوهســتان35برای بزرگ ترین عــوارض قاره ای 

اختصاص داده شده است.
 در جدول 1 ســامانه  طبقه بندی فایربریــج مطابق با مورد 
كاربرد رایج آن در آمریکای شمالی و مثالی از كوه های بریتيش 

كلمبيا36در كانادا، بهتر مشخص می شود. 
كوهســتان ها همچنيــن می توانند بر اســاس مــوارد زیر 

طبقه بندی شوند:
1. چارچوب زمين ساختی 

2. آب و هوا 
3. آب شناسی 

4. ژئومورفولوژی
5. درجة دگرگونی انسانی

6. مورفومتری.
جدول 2 نمونه ای از ســامانة طبقه بندی بر اســاس جایگاه 
زمين ســاختی را معرفی می كند. برای بررسی سایر سامانه های 
طبقه بندی كالسيك كوهســتان ها كه معموالً بر مبنای جایگاه 
و تحول زمين ســاختی و تاریخ دنودیشــن37 تنظيم شده اند. به 

فایربریج)1968( و گرارد)1990( مراجعه شود.
اخيراً، ســامانة طبقه بنــدی خيلی متفاوتی، كه بخشــی از 
مطالعة جنگل های كوهستانی است، توسط كاپوس و همکاران38  
)2000( عرضه شــده اســت. در این ســامانه از مدل ارتفاعی 

جدول3.مساحتمناطقکوهستانیجهان)کیلومترمربع(مبتنیبرسامانهیطبقهبندیتوسعهیافتهمبتنیبرکاپوسوهمکاران)2000(وبرنامهمحیط
زیستسازمانمللمتحد-مرکزپایشحفاظتجهانی)2001(.

منطقه 4500m 4500m-3500 2500-3500
1500-2500

و
°2≥شیب

1000-1500
و

°5≥شیب
یا

LERa>300

300-1000
و

LERa>300 مجموع

آمریکایشمالی 197 11417 200830 1092881 1104529 1840140 4249994
آمریکایمرکزی 38 968 67127 353586 259367 412215 1093301

کارائیب 32 2809 5528 38322 46691
آمریکایجنوبی 154542 583848 374380 454417 465061 970707 3002955

اروپا 255 497886 145838 345255 1222104 2211308
آفریقا 73 4859 101058 559559 947066 1348382 2960997

خاورمیانه 40363 128790 339954 906461 721135 733836 2870539

فدراسیونروسیه 31 1122 31360 360503 947368 2961976 4302360
شرقدور 1409259 741876 627342 895837 683221 1329942 5687477

آسیایجنوبشرقی
قارهای 170445 107974 97754 211425 330574 931217 1849389

جزایرجنوبشرق
آسیا 22 4366 34376 120405 157970 599756 916895

استرالیا 385 18718 158645 177748
اقیانوسیه 41 7745 29842 118010 155638

قطبجنوب 17 1119112 4530978 165674 144524 327840 62881

مجموع 1774987 2704557 6903118 5277525 6160158 12993092 35813437
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رقومــی GLOPO30 با قدرت تفکيك یك كيلومتر ســازمان 
زمين شناســی ایاالت متحده و یك سامانة طبقه بندی استفاده 
شــده كه در آن ارتفاع، دامنة ارتفاع و شيب محلی )بدین شکل 
مشکالت بالقوة مربوط به نواحی با ارتفاع زیاد زیاد اما ناهمواری 
كم و مناطق كم ارتفاع كه دارای ناهمواری قابل توجهی هستند 
برطرف گردید( مد نظر قرارگرفته اســت. مالک های طبقه بندی 

عبارت اند از: جدول 1
1. هر محيطی كه ارتفاع آن از ميانگين ســطح تراز آب دریا 
2500 متر بيشتر باشــد) از جمله فالت های مرتفع(، كوهستان 

محسوب می  شود.
 2. ارتفاعات متوسط39 باید چند درجه شيب داشته باشند تا 

از فالت های با ارتفاع متوسط40متمایز شوند.
 3. با اســتفاده از دامنة ارتفاعی محلی به صورت ميانگين، 
نقش ارتفاعات كم مي شــود و كوه های قدیمی تر در نظر گرفته 

می شوند.  جدول 2
در جدول 3 یك طبقه بندی شش گانه اي بر اساس این روش 
از كوهستان ها ارائه شــده است. بر اساس این معيارها، مساحت 
مجموع كوهســتان های كره زمين برابــر  106 × 35/8 كيلومتر 
مربع اســت كه 24/3 درصد مساحت خشکی ها را دربرمی گيرد. 
این مســاحت سطوح كوهســتانی با رقم 33/3k×106 كيلومتر 
مربــع از مناطق كوهســتانی كــره زمين كه توســط می بك و 
همکاران41)2001( با همان پایــگاه داده ها اما با قدرت تفکيك 

جدول4.خالصهایازفرایندهایاصلیهیدرولوژیکیدرسامانههایآلپیمتوسطمقیاس

مشخصه های سامانه های آلپی 10 -1-10سال 103- 10 سال 103 > سال 1-10< سال

یخچال ها بخش ذخیره آب در چرخه 
هیدرولوژی

عقب نشینی و پیشروی 
یخچال فرسایش و انباشتگی فیزیک جنبش یخچال ،

طغیان

پهنه های برف ▬ ▬ دگرریسی برف،
یخ برف ذوب،ذخیره،انباشت

دریاچه های آلپی
برداشت یخچالی و تشکیل 
دریاچه و رسوب زائی و 

شکل گیری چمن زارهای آلپی
ته نشست

چینه بندی دما، زهکشی، 
شکل گیری و جدا شدن یخ 

و رژیم رسوب گذاری

تغییرهای روزانه تراز،امواج،
حرکت رسوب به داخل 

دریاچه، تبخیر

جریان های کوهستان فرسایش یخچالی فروافتادن،
)خزش(

رژیم تخلیه،
تدارک رسوب)تالوس(

تمرکز جریان، جریان زمینی، 
واکنش سریع به بارش و 

تبخیر

برآمدگی های یخرفتی ته نشست یخچالی از هم پاشیدگی    
شیب های مورنی

هوازدگی شیمیایی،فعالیت 
یخبندان،تغییرهای گیاهی

نفوذ،
جریان زیرزمینی

چمن زارهای آلپی و جنب 
آلپی، کف دره ها

رسوب گزاری در دریاچه های 
یخچالی

بریدگی توسط جریان، 
توسعه دشت های 
آبرفتی، شکل گیری 

خاک

طغیان های دوره ای،
تغییرهای گیاهی

بارش،نفوذ،
جریان زیرزمینی،

جریان پایه

چمن زارهای آلپی و جنب 
آلپی، دامنه های آفتاب گیر توسعه خاک بعد از یخچال ها فرسایش دامنه یخبندان،

حرکت توده ای مواد

بارش،گیرش نفوذ،
جریان زیرزمینی

دامنه های جنگلی آلپی و جنب 
آلپی آفتاب گیر

توسعه خاک بعد از یخچالی، 
خزش و خندق زائی

فرسایش دامنه،
بریدگی کانال

یخبندان،
حرکت توده ای مواد

بارش،گیرش، نفوذ،
جریان رو و جریان 

زیرزمینی

دامنه های جنگلی آلپی و جنب 
آلپی

سایه و باالی یال

توسعه خاک پس از یخچالی، 
لغزش و جریان گل زمین و 

گل/رسوب
فرسایش دامنه فعالیت یخبندان،

حرکت توده ای مواد

بارش، گیرش، نفوذ،
جریان روی زمینی
جریان زیرزمینی

آلپ های لم یزرع
فرسایش یخچالی،

ریزش ها و تالوس  های پس از 
یخچالی،شکل گیری دامنه

فرسایش دامنه فعالیت یخبندان،
حرکت توده ای مواد

بارش،
جریان روی زمینی
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مکانی بزرگ تر ارائه شده است، انطباق دارد. آن ها در ابتدا برای 
تعيين نوع ناهمواری ها از معيار ناهمواری های ارتفاعات استفاده 
كردند. اگرچه در سامانه  طبقه بندی كاپاس و همکاران )2000(، 
در ارتفاعات بيش از 2500 متر، شــيب یك عامل تعيين كننده 
به حســاب نمی آید، اما یك تفاوت عمده ميان طبقه بندی های 
كاپاس و همکاران)2000( و می بك و همکاران)2001( در مورد 
فالت های خيلی مرتفع از قبيــل آلتی پالنو در آمریکای جنوبی 
و فــالت تبت وجود دارد. اگر بر اســاس تقســيم بندی می بك 
وهمــکاران )2001(، فالت های خيلی مرتفع را هم جزء مناطق 
كوهســتانی به حساب آوریم، مساحت كل مناطق كوهستانی به  
34/7×106 كيلومتر مربع خواهد رســيد و تقریباً 24 درصد كل 
خشکی ها را شامل خواهد شــد. اگرچه بعضی از نویسندگان به 
ارقام ارائه شــده توسط می بك و همکاران)2001( ایراداتی وارد 
كــرده و برآوردها را غير واقعی می دانند بــا این  حال می بك و 
همــکاران برآورد كرده اند كــه 26 درصد جمعيت كره زمين در 
مناطق كوهستانی زندگی می كنند. در هر صورت، بخش بزرگی 
از جمعيــت كره زمين به منابع آب و انرژی مناطق كوهســتان 

وابسته اند. جدول 3

4. انواع كوه ها
بارســچ و كين )1984(  چهار نوع عمــده ناهمواری را در 

سامانه های كوهستانی مرتفع توصيف كردند كه عبارتند از:
 1.نوع آلپی؛

 2.نوع كوه های راكی؛
 3.كوهستان های قطبی؛
 4.كوهستان های بيابانی؛

ناهمواری های نوع آلپی دارای فعاليت های یخچالی شــدید، 
دیواره هــای صخره ای و دامنه های پر شــيب، اشــکال یخچالی 
مشخص مانند سيرک ها، ارته و آبشخور و اشکال پس از یخچالی 
ماننــد مخروط های واریزه و مخروط هــای مواد تخریبی در كف 
دره هســتند. ناهمواری های نوع راكــی دارای فعاليت یخچالی 
كم تر، مياناب و عناصر تخت و ســایر اشــکالی هســتند كه در 
ناهمواری های نوع آلپی واقع شــده است. بارسچ و كين )1984( 
به این نکته اشــاره دارند كه طبقه بندی كوهســتانی مرتفع در 
مورد كوهستان های قطبی و بيابانی كاربرد ندارند. كوهستان های 
قطبی اغلب شــواهدی از یخچالی  شدن شدید دارند، اما فراوانی 
با برجستگی های محلی كمتر از 1000 متراست. كوهستان های 
بيابانی اغلب به درخت مرز نمی رسند و فقط اندكی در پلئيستوسن 

یخچالی شده بودند.

پينوشتها
1. Olav Slaymaker
2.Philip N. Owens
3. Mt  Kaillash  
4. Man And  Biosphere(MAB)
5. UN Conference on Environment and Development(UNCED)
6. Earth Summits
7. Agenda 21
8.International Center for Integrated Mountain Development 
(ICIMOD) 
9. Mountain Forum
10. International Mountain Society 
11. Mountain Research and Development 
12. Ives
13. Messerli 
14. International Year of Mountain
15. United  Nation General Assembly
16. International  Year of  Freshwater and Mountain Environment
17. Maya Mountain 
18. Atiplano
19. Stahler 
20. Gerrard 
21. High mountains 
22. Mountains 
23. Uplands and highlands 
24. Barsch 
25. Caine 
26. Troll 
27. Central Karakoram 
28. Fairbridge  
29. Mountain 
30. Mountain range
31. Mountain chain 
32. Mountain mass  
33. Massif 
34. Block 
35. Mountain system 
36.British Columbia 
37.Denudation  
38. Kapos  et al
39. Middle elevation 
40. Mid-elevation plateaux 
41. Meybeck et al



 چكيده
طبيعت گردي به عنوان یکی از زیر مجموعه های صنعت گردشگری 
از رشد چشمگيري برخوردار بوده است كه امروزه صنعت گردشگري، 
بزرگترین و سریع ترین رشد را به خود اختصاص داده است. منطقه 
الریجان حلقه اتصالی پایتخت با نواحی مركزی شمال ایران است. 
عوامل جذب  مهم ترین  از  هراز  جاده ای  مسير  و  تهران  به  نزدیکی 
از مطالعات  گردشگر در این منطقه هستند. روش مطالعه تركيبی 
كتابخانه ای و مشاهدات ميدانی بوده است و نتایج به دست آمده حاكی 
از توانمندي های بالقوه و مؤثر این منطقه در طبيعت گردی است . لزوم 
توجه به اقتصاد گردشگری نه تنها درامد روستایيان و اهالی بومی منطقه 
را افزایش می دهد بلکه زمينه مهاجرت جوانان به شهر را نيز می كاهد.

كليدواژه ها: الریجان، طبيعت گردی، گردشگر.

مقدمه
به خود  را  رشد  سریع ترین  و  بزرگترین  گردشگري،  صنعت  امروزه 
اختصاص داده است و درعين حال برجسته ترین بخش خدماتي است. 
این صنعت هم نشاط مي آورد و هم به زندگي ميليون ها انسان، ارزش و 
اعتبار مي بخشد. 40 درصد خدمات تجاري دنيا و 6 درصد تجارت كل 
جهان مرتبط با گردشگري است )اکبری و قرخلو ، 1389، 10( سهم 
ایران از یک ميليارد و 188 ميليون نفر گردشگر دنيا در سال 2013، 
چهار ميليون و هفتصد هزار گردشگر خارجی بوده که رتبه 48 دنيا را 
کسب کرده است )ichto.ir( .گردش مالی این صنعت در این سال از 
شش هزار و پانصد ميليارد دالر تنها پنج ميليارد دالر یا معادل نيم درصد 

بوده است. 

روش تحقيق
 روش تحقيق در این مقاله توصيفیـ  تحليلی است . منطقه الریجان 
شهرستان آمل محدوده مورد مطالعه است. بخشی از اطالعات موردنياز 
و  مازندران  استان  فرهنگی  ميراث  و  گردشگری  سازمان  طریق  از 
شهرستان آمل ، بخشداری الریجان ، شهرداری رینه و شهرداری گزنك 

و پایگاه كوهنوردی رینه جمع آوری شده است.

بحث و يافته ها
1-3.  موقعيت جغرافيایی

است.  آمل  شهرستان  پنج گانة  بخش های  از  یکی  الریجان  بخش 
قدیمی ترین بخش بعد از بخش مركزی كه در سال 1316 به وجود آمد. 
بخش الریجان جنوبی ترین ناحيه مازندران است ) نقشه زیر( و در عين 
حال از بزرگترین بخش های كشور. شامل دو دهستان باال الریجان و 
الریجان سفلی به مركزیت گزنك با دو شهر رینه و گزنك و مشتمل 73 
روستای دارای جمعيت می باشد در نيمه اول سال بيش از 70 هزار نفر 

)org.ir. amar(.جمعيت را در خود جای می دهد

2-3. عناصر و اجزای طبيعت گردی الریجان
1-2-3. كوهستان

ایران كشوری كوهستانی است. رشته ها كوه های البرز و زاگرس همانند 
دیواره هایی بخش های شمالی و غربی كشور ما را در برگرفته اند. آتشفشان 
دماوند بارزترین فعاليت آتشفشانی كواترنر ایران است )عالیی طالقانی، 

 محمدعلی ميرزايی
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1384، 118(.گدازه های آن مساحت 400 كيلومتری را پوشانده است و 
اشکال فراوانی ایجاد كرده از جمله دیواره های بازالتی در محدوده پلور تا 
اسك بين تونل های دوم و سوم، ) تصویر شماره 1( ریزش جریانات گلی 
یا سوليفلکسيون در محدوده امامزاده علی كه در سال 1387 موجب 
تخریب جاده  و بسته  شدن رودخانه هراز و ایجاد سد رودخانه ای شد كه 
آثار آن تاكنون باقی است، هم چنين جریانات گلی در محدوده پليس راه 
بایجان، توف های آتشفشانی محور آب اسك. سيل و دایك در محدوده 
بایجان تا پنجاب، از مناظر جذاب و دیدنی منطقه به شمار می آیند كه در 
مسير جاده هراز قرار گرفته اند. )مختارپور و نتاج ، 1391، 33 ( در جدول 
یك مهم ترین عناصر گردشگری طبيعی كوهستان الریجان لحاظ شده 
است. دسترسی به این قله از جبهه های شمالی )ناندل( و جنوبی )رینه( 
در ميان مسير ها و یال های 16 گانه  بهترین مسيرهای قابل دسترسی 
به جاده هراز و نزدیکی به تهران و مسيرهای كوهپيمایی آسان و متنوع 

پربازدیدترین مسير كوه پيمایی است . ) مقيم ،  1381، 61(
مراسم برف چال، مراسمی سنتی با سابقه صدها سال كه هر سال در 
محدودة كوهستانی رینهـ  پلور برگزار می شود مراسمی اجتماعی است 
كه پایه های آن مبتنی به عناصر طبيعی است. توده های عظيم برف، 

پلور، نياک، شاهان دشت، وانا، بایجان، كهرود و پنجاب و سر شاخه های 
دیگری كه خارج از منطقه الریجان است. رودخانه هراز در حوضه آبریز 
دریای خزر 137 كيلومتر طول دارد و از رودخانه های پرآب مازندران 

به شمار می رود. )مساحت و طول مرزهای ج 1 1، 1390، 83 (
اصوالً رودخانه ها به جهت عبور اوليه از كوهستان، صحنه های بدیع 
و  جوان  و  خم  و  پرپيچ  دره های  دارند.  به دنبال  را  هيجان انگيزی  و 
دیواره های پرشيب این رودخانه به خصوص در محدوده های پلور و آب 
اسك هيجان و نشاط را در گردشگر طبيعت به دنبال دارد. عرض وسيع 
رودخانه، عمق زیاد و دسترسی به جاده از شرایط برپایی رفتينگ است. 
تور قایق سواری در برخی از رودخانه های ایران از جمله رودخانه خرسان 
چهارمحال بختياری، دز در خوزستان و سيروان در كردستان پياده سازی 
شده است. )صدری ، 1388، 121(. امکان سنجی این فعاليت در رودخانه 
هراز نيازمند مطالعات ميدانی و گسترده ای است كه توسط متخصصان 
صورت می پذیرد در هر حال شرایط بالقوه در این رودخانه برای انجام 

فعاليت مذكور مهياست. )تصویر شماره 3(
3-2-3. چشمه های آب معدنی چشمه های آب گرم  كه در سراسر 
البرز و زاگرس فراوان دیده می شود  ایران به خصوص رشته كوه های 
عمدتاً به دليل فعاليت های آتشفشانی دمای آن از دمای محيط بيرونی 
بيشتر است. از ویژگی های این چشمه ها بوی تند گوگرد ، مزه ترش آب، 

و كدر بودن آن است. ) قاسمی، 1393، 416(

محيط سنگالخی و كوهستانی، وجود هوای سرد و البته جمعيت انسانی 
و روحيه مشاركت جمعی كه سه عنصر اولی كامالً طبيعی و عناصر 
ورف چال  فلسفه  )تصویر شماره 2(  بعدی انسانی و اجتماعی هستند. 

نيز از یك خواست طبيعی و اقليمی به وجود آمده است. 
2-2-3. رودخانه سرچشمه اصلی رودخانه هراز، كوه های پاالن گردن 
در دامنه های جنوبی البرز مركزی است كه از دره های پرپيچ و خم الر 
عبور كرده در طی مسير چندین شاخه به آن می پيوندد از جمله در 

تصويرشماره3-امكان رفتينگ در رودخانه هراز

تصويرشماره 1- ديواره های بازالتی

تصوير شماره 2- مراسم سنتی برف چال

جدول 1
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1-3-2-3.  آب گرم الریجان این چشمه آب معدنی  در روستای 
آبگرم الریجان قرار دارد در دامنه شمالی خروجی آب، سنگ های آذرین 
بيرونی و سمت جنوبی از رسوبات آبرفتی و آهکی تشکيل شده است 
نوع آن سولفاته است. )غفوری ، 1382، 317( ميزان حرارت سرچشمه 
اصلی به 62 درجه سانتی گراد می رسد كه از دامنه های شرقی قله دماوند 
سرچشمه می گيرد. خواص درمانی این این چشمه برای بيماری های 
پوستی، روماتيسم، درد مفاصل و بيماری های مجاری تنفسی مفيد 
است. این چشمه آب معدنی در جاده هراز از سه مسير قابل دسترسی 
است. برای مسافرانی كه از تهران رفت و آمد می كنند. مسير پلور، رینه 
و آب گرم بهترین مسير است. هم چنين در جاده های هراز از طریق 
اما  نيز مسير مناسبی است.  راه روستایی پل مون، رینه و آب گرم 
گردشگرانی و مسافرانی كه از شمال به سمت تهران در حركت هستند 
مسير گزانه، اهرینه و آب گرم بيشتر مورد توجه است.  )تصویر شماره 4(

2-3-2-3.  آب اسك این چشمه از نوع بيکربناته است كه روستا 
نهرهای فراوانی جاری است در كنار جاده هراز چندین استخر وجود 
دارد كه دمای آن به19 درجه سانتی گراد می رسد. در چشمه های این 
آب معدنی به علت باال بردن مواد محلولی به خصوص بی كربنات، پس از 

كه از پای كوه می جوشد باالتر است و پس از جمع شدن در استخرهای 
بزرگ، سرریز آن به رودخانه هراز می ریزد. نوع چشمه آن سولفاته است. 
)همان،324( این چشمه در مسير اصلی جاده هراز در بایجان واقع شده 
است. امروزه سرچشمه آن دو محل نزدیك به هم قرار گرفته اند. چشمه 
اولی )از مسير تهران به آمل( سرچشمه اصلی این آب معدنی است. 
)تصویر شماره 6 (كه در زلزله سال 1361 الریجان تخریب و در سال های 
اخير بازسازی گردید. مسافران بسياری به خصوص در فصل تابستان دارد. 
4-2-3. غاراز 23 غار موجود و مهم در استان مازندران 5 غار در 
منطقه الریجان وجود دارد. )جدول سه( كه در ذیل به مهم ترین آن ها 

اشاره می شود. )قاسمی، 1393، 329(
1-4-2-3.گل زرداین غار در مسير جاده هراز در منظریه پلور واقع 

ظاهر شدن در سطح زمين و افت ناگهانی فشار شروع به رسوب گذاری 
می كند. )همان، 171( استحمام آب فيروزه ای رنگ برای زیبایی و طراوت 
پوست، رفع انسداد مجاری و لنفانيسم مؤثر است. این چشمه در مسير 
اصلی جاده هراز در روستای آب اسك واقع شده است و حجم ورودی 
مسافران در قياس با آب گرم و بایجان بسيار كمتر است، اما خواص 

درمانی این چشمه قابل توجه است. ) تصویر شماره 5(
3-3-2-3. استرباكو روراندگی زمين بر روی تریاس فوقانی عامل اصلی 
ایجاد چشمه در استرباكو است درجة حرارت آب معدنی استرباكو قالبن 

شده است. این غار رودخانه ای است و طبيعی كه از سازنه های آهکی 
متعدد  مسيرهای  و  متر  حدود 370  غار  طول  است.  شده  تشکيل 
كوچکی نيز دارد. مسير دسترسی به غار تا حدودی دشوار است و حدود 
یك ساعت از اسك تا آنجا، پياده روی دارد. داخل غار حوضچه های آب 

سرد وجود دارد. عمق برخی از این حوضچه ها به 4 متر می رسد. 
2-4-2-3. الياس تنگه مسير دسترسی به این غار از روستای شاهان 
دشت و قلعه ملك بهمن سير است. این غار به علت مجاورت با امامزاده 
الياس نامگذاری شده است. غار مذكور كوهستانی است. غارهای مذكور 
منطقه، به علت صعوبت مسير دسترسی، بازدیدكننده كمی دارد، بيشتر 

گردشگران را كوهنوردان تشکيل می دهد.
3-4-2-3. غار السم این غار در روستای السم قرار دارد. سر در 
ورودی آن ابيات با تصاویر زیبای شکار و شکارچی از ناصرالدین شاه 

نقش بسته است. 
5-2-3.  دخمه های طبيعی دستکند ها در ایران استفاده های چند 

تصوير شماره 4. آبگرم شاه عباسی

تصويرشماره5.  آب معدنی اسك

تصويرشماره6.  استراباكو

جدول 2
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منظوره داشته اند گاهی برای پناهگاه و نگهبانی از قلمرو تحت سلطه 
كه ناشی از هجوم اقدام نزاع و درگيری استفاده می شد و زمانی هم 
محل علوفه دام و آخور حيوانات بوده است. به نظر محققان، دستکند ها 

مناظر آن بهره  می برند. 
2-6-2-3. آبشار آب مراد این آبشار در روستای السم قرار دارد كه 
مجموعه ای از هفت آبشار است. امروزه این آبشار خيلی كم آب است و جز 
براي اهالی منطقه، متأسفانه شناخته شده نيست و بازدیدكننده ای ندارد. 
3-6-2-3. آبشار قلعه دختر: در جاده هراز بعد از خروج از گردنه 
امامزاده هاشم، جایی كه به تازگی مسير ورودی تونل امامزاده هاشم 
است، آبشاری جاری است كه مسافران و گردشگران فراوانی كه به سمت 
شمال در حركت هستند لختی درنگ نموده از آب آبشار و طبيعت 

كوهستانی اطراف لذت می برند. 
البته امروزه به علت وجود تأسيسات آب معدنی در نواحی این آبشار 
ورودی آبشار بسيار كم شده طوری كه خاصيت آبشار بودن آن كمرنگ 

شده به جوی آبی تنزل پيدا كرده است. 
4-6-2-3. آبشار ترا روستای ترا در منتهی اليه منطقه اميدی در دامنه 
كوه واقع شده است. آبشار ترا، دبی قابل توجهی دارد طوری كه از چند 
كيلومتری و در مسير جاده هراز قابل رؤیت است. هرچند كه این آبشار 

به سرنوشت آبشار قلعه دختر گرفتار شده است. 
5-6-2-3. آبشار شاهان دشت این آبشار در روستای شاهان دشت قرار 
دارد. مسير ورودی به این آبشار در جاده هراز دو طرف روستا است. در 
مسير تهرانـ  آمل، ورودی آن از روستای شنگلده و در مسير آمل به تهران 
 مسير دسترسی از طریق روستای وانا و شاهان دشت است. مسير اول 
پررفت و آمدتر است هرچند كه در مسير دومی به تازگی جاده خاكی تا 

پای آبشار احداث شده است. 
آبشار شاهان دشت زمينة مناسبی برای كانيونينگ است. عواملی چون 
ارتفاع مناسب، دیواره سنگی پيوسته، گودال پای آبشار مسير دسترسی 
به آبشار زمينة ایجاد این رشته مفرح و مخاطره انگيز را فراهم آورده است.
این آبشار بر روی یك كره هرمی شکل مشرف به روستای شاهان 
دشت به پایين می ریزد. این آبشار متشکل از سه آبشار است كه دو 
دامنة  در  و  از هم  دوری  نسبتاً  فاصله  به  آبشار  این  در پشت  آبشار 

در مرحله اول ماهيتی دفاعی و سپس با كاهش فشار خارجی كاركردی 
خانگیـ  دامی پيدا كرده است.

هم چنان كه اسم محلی )كافر كلی( برگرفته از ماهيت تدافعی ساكنانی 
بوده كه در این مناطق سکنی گزیدند. در باور اهالی افرادی كه حاضر به 
پذیرش دین اسالم نبودند در این جا مأوا گزیدند.كافر كلی های فراوانی 
در منطقه الریجان وجود دارد از جمله در نمارستاق ، پنجاب، ایرا، نياک ، 

پل مون. ) تصویر شماره 7 (
6-2-3. آبشار ریزش آب از ارتفاع به سطح زمين را آبشار می گویند. 
الجرم آبشار در محيط كوهستانی جاری است. دامنه های جنوبی البرز 
سرچشمه رودها و آبشارهای فراوانی است. آبشارها عالوه بر انتقال حس 
زیبایی، طراوت و نشاط، زمينه فعاليت دیگر به نام كانيونينگ را فراهم 
می كنند. كانيونينگ یا آبشار نوردی شامل: صخره نوردی با طناب داخل 
ارتفاع سنگی آبشار، پرش به داخل گودال پای آبشارهای با ارتفاع كم، 
سر خوردن و پایين آمدن و راه رفتن در داخل آب پای آبشار. ) صدری ، 

) 125 ،1388

آبشار شاهان دشت، آبشار قلعه دختر، آبشار یخی و آبشار ترا و آبشار 
آب مراد، آبشارهای منطقه الریجان هستند. جدول چهار.

1-6-2-3. آبشار یخی در دامنه های جنوبی قله دماوند آبشاری جریان 
دارد كه در بيشتر ایام سال یخ زده است و وجه تسميه آن نيز یخ بسته 
بودن آن است. جریان آب در این آبشار گاه در ایام تابستان هم یخ زده 
است. ارتفاع آن بين 7 تا 12 متر است. این آبشار مرتفع ترین آبشار 
خاورميانه است. كوهنوردان و عالقه مندان به كوه در فصل تابستان از 

تصويرشماره7.  كافركلی، مسير پل مونبه رينه

تصويرشماره8 - آبشارشاهاندشت

شيب داری قرار دارند. ارتفاع دو آبشار كمتر از آبشار اصلی است. آبشار 

جدول 3 - غارهاي منطقة الریجان
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سوم كه از كنار قلعه ملك بهمن فرو می ریزد بيش از 50 متر ارتفاع دارد. 
)تصویر شماره 8( آبشار اصلی خود متشکل از دو طبقه است. )احمدیان 
مشایخی ، 1390، 76( دبی آبشار قابل توجه است طوری كه از مسير 
جاده هراز در فاصله چند كيلومتری قابل مشاهده است. آبشار شاهان 
دشت مرتفع ترین آبشار مازندران است كه در فهرست آثار ملی ایران به 

ثبت رسيده است. 
در نيمة اول سال، روزانه مشتاقان زیادی برای بازدید از این آبشار و 
قلعه ملك بهمن، قلعه ای كه سابقه آن هزاران ساله است اما در دوره 
صفویه و قاجاریه مرمت شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است، به آنجا 
سفر مي كنند. قلعه ملك بهمن به علت قرارگرفتن روی بنای هرمی شکل 

كوهستانی، ساختاری طبيعی و استحکام زیادی دارد. 
7-2-3. قلعه ملك بهمن این قلعه متعلق به حکام پا دوسبانان است 
كه سال ها در منطقه رویان ونور حکومت می كردند. این قلعه به دستور 
شاه عباس صفوی فتح گردید.قلعه ملك بهمن به ارتفاع 220 بر روی 
صخره سنگی در كنار آبشار واقع شده است. این قلعه از الشة سنگ های 
بزرگ و كوچك با مالت گچ و ساروج ساخته شده است. )تصویر شماره 
9( این قلعه راه ورودی ندارد و تنها راه آن زیرزمينی بوده است كه در 
)fa.wikipedia.com( .اثر گنج یابی افراد سودجو تخریب شده است

نتیجهگیری 
طبيعت گردی هم فرصت است هم تهدید. ابعاد آثار مثبت حفاظت و 
توسعه اكوتوریسم را می توان به تأثيرات فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی 
و زیست محيطی طبقه بندی كرد و طبيعت گردی به منزلة تهدید ناشی 
از توسعه نامناسب اكوتوریسم، تهدیدی جدی است و پيامدهای ناگواری 
به دنبال دارد. اكوتوریسم مناسب ترین نوع گردشگری است كه می تواند 

در تمام مناطق ایران توسعه یابد.
منقطه الریجان، منطقه ای كوهستانی است. قرارگيری این منطقه حد 
فاصل استان تهران و ورودی شمال، ارتباط جاده ای بين تهران و شمال 
عالوه  بر ماهيت كوهستانی جاذبه های گردشگری فراوانی را برای منطقه 

به ارث گذاشته است. 
قله دماوند  از  این منطقه  انواع جاذبه های طبيعت گردی در  وجود 
گرفته تا رود هراز در دره ای پست، از آبشارهای كوهستانی و مرتفع تا 
چشمه های آب معدنی در نواحی پست، همه و همه بخش كوچکی از 

جاذبه های اكوتوریسم الریجان محسوب می شوند. 
مسير ارتباطی جاده هراز و سيل مشتاقان برای تفریح و گردش از شمال 
زمينه مناسبی برای این منطقه است. تردد ميليونی خودرو از این شاهراه 
ارتباطی، بستر مناسبی برای بهره برداری از مواهب طبيعی این منطقه در 
اختيار مسئوالن و برنامه ریزان قرار می دهد كه با و مدیریت اصولی فقط 

بخش كوچکی از مسافران و گردشگران جذب شده اند. 
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دكتر افسر تيموری، سرگروه دبيرخانه استانی جغرافياي شهرستان های تهران

ناهيد فرزانه سرگروه آموزشي دورة متوسطه شهرستان هاي استان تهران

شهرستان هاي تهران با نويسندگان كتاب جغرافياي پاية دهم

جلسة هم اندیشی سرگروه ها و دبيران جغرافيای متوسطة دوم 
پایة  جغرافيای  كتاب  مؤلفان  از  یکی  با  تهران  شهرستان های 
تهران  استان  ری  شهر  یك  ناحيه  رازی  پژوهش سرای  در  دهم 
مشکالت  این  به  نشست  این  در  شد.  برگزار  تاریخ95/8/10  در 
كتاب،  تکميلی  توضيحات  درس،  كالس  در  همکاران  آموزشی 
ارائه راهکاری برای بهتر تدریس كردن، ویژگی های كتاب جدید، 
تفاوت ها و شباهت هاي این كتاب با كتاب قبلی، اهداف شناختی، 
نگرشی و مهارتی در این كتاب و روش های تدریس پيشنهادی 

برای آن مورد بررسي قرار گرفت.

اين نشست بيشتر حول تجزيه وتحليل محورهاي زير 
برگزار شد:

- ویژگی های كتاب پایه دهم؛
- انتقادات همکاران؛

- اجرای آزمایشی واعتباربخشی كتاب های جدید؛
- توضيح یك نمونه از درس این كتاب، فصل ششم )منابع آب 

ایران(؛
- آنچه نوشته شد و آنچه به چاپ رسيد؛ 

- پيش از تدریس این كتاب چه باید كرد؟ 

گزارش
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- تدریس این كتاب چه منابعي به ما كمك خواهد كرد؟
- چگونه نظرهاي خود را منتقل كنيم؟ 

برای شروع بحث ابتدا مؤلف یك نمونه از درس جغرافياي پایة دهم 
را مورد توضيح و تفسير قرار دارد. )فصل ششم منابع آبی ایران(

اهدافی كه در درس منابع آب مورد توجه برنامه ریزان بوده معرفي 
كانون های آبگير كشور و ارائة  نقشه های حوزه های آبریز كشور 
است. با توجه به اهميت منابع آب در ایران، این درس تعریف شده 
است. البته در كتاب  قبلي عکسی كه از مسيل )محل عبور سيالب 
و رود( درج شده بود به شکل یك قيف بود  كه باعث كج فهمی 
شده بود.كانون های آبگير ایران براساس جدیدترین اطالعات تهيه 

و درج شده است.
با توجه اهداف شناختی كتاب )35 هدف شناختی در این درس 
وجود دارد( برای هماهنگی دانش آموزان در مطالعه، ضرورت ارزیابی 
از بچه ها وجود دارد. عالوه بر این اهداف، اهداف نگرشی و ارزشی هم 
وجود دارد كه البته ارزیابی نيست و ما اميدواریم همکاران محترم 
خودشان به این اهداف برسند. در اول درس منابع آب، آیه ای از 
قرآن در مورد اهميت منابع آب درج شده، تا همکاران بتوانند در 
مورد اهميت آب در تعاليم دینی به دانش آموزان توضيح دهند. مؤلف 
كتاب از دبيران حاضر خواست كه نگراني نسبت به منابع آبي كشت 
در آینده را براي بچه ها تشریح نمایند و از جمله راجع به عواقب 
بهره برداری غير اصولی  از منابع آب های زیرزمينی و نشست زمين 
آن ها را آگاه سازند. ضمناً دبيران، برای توضيح وضعيت بارش در 
كشور، از دانش آموزان فعاليت های عملی، در حد پوستر، بخواهند، 

زیرا این كار بچه ها را با دبيران همراه می كند.

ابزارآموزشی مورد نياز و چگونگي تدريس اين درس 
نقشه های  بارش،  مکانی  توزیع  نقشة  از  است  عبارت  الزم  ابزار 
توزیع آبریز كشور، بریده های روزنامه مربوط به اخبار آب و كوالژ. 

در تدریس، معلم باید خودش را در وضعيت آینده كشور تصور كند 
تا بتواند ذهن دانش آموزان را با اهداف موجود در كتاب درگير كرده 
و توضيحات بهتری به  آن ها بدهد. همکاران سعی نمایند ارزشيابی 
از هر سه حيطه انجام شود. اغلب كشورهایی كه حرفی برای گفتن 
دانش آموزان  به  كاغذ  یا یك  دفترچه  موفق هستند یك  و  دارند 
می دهند و در هر صفحه یك موضوع را معلم می نویسد و بقيه را 
دانش آموزان می نویسند. باید حداقل یك بار در سال دانش آموزان را 
بيرون ببرید؛ مثالً بازدید از تصفيه خانه ها یا حتي یك جوی آب، تا 
اهميت منابع آبی را از نزدیك لمس كنند. البته در این مورد باید 
مواظب بود رودخانه هایی كه حفاظ ندارند و مشکل پيدا می كنند در 
برنامه بازدید قرار نگيرند، ترجيحاً سفرهای علمی و مفيدی را همراه با 
ایمنی برای هریك از درس ها داشته باشند، با این كار مطالب در ذهن 
دانش آموزان نقش می بندد و تأثير بيشتری خواهد داشت. در انتها 
منابع قابل استفاده برای معلمان و دانش آموزان معرفي شد كه هم 
معلمان و هم دانش آموزان می توانند از آن استفاده نمایند و در پایگاه  
اطالعات كتابخانه های ایران كه آدرس سایت آن ها در انتها  ذكر شده 
است،  به منابع مورد نظر دسترسی پيدا كنند. به دانش آموزان آموزش 
داده شود تا در منابع مختلف در مورد اخبار منابع آب و مشکالت 

مربوط به آن جست و جو نمایند. 

پيش از تدريس اين كتاب چه بايد كرد؟
معلم باید خود پيش زمينة اطالعاتی از موضوع  تدریس داشته 
باشد و مواد آموزشی مورد نياز برای تدریس كتاب را آماده كند. 
باید طرح درس ساالنه و روزانه داشته باشد. كتاب را مرور كند 
و اگر مشکلی از نظر مطالب درسی پيدا كرد به ایميل هر یك از 

مؤلفان ارسال نماید و نظر خواهی نماید. 
بعد از این توضيحات مؤلف از همکاران حاضر خواست هركس 
تجربه یا نکته ای دارد كه می تواند برای سایر همکاران سودمند باشد 
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در زمينة آموزشی  مطرح نماید، و حتی خاطرات آموزشی خود را 
كه می دانند سودمند است، جهت اطالع سایر همکاران برای مجله 
رشد آموزش جغرافيا ارسال نمایند. ضمناً در هر شماره از این مجله 
كه  شده  گرفته  نظر  در  جدید  كتاب های  معرفي  برای  صفحاتی 

همکاران می توانند مطالب خود را در این زمينه در آن بنویسند.

اجرای آزمايشی و اعتبار بخشی كتاب های جديد
كرمان،  استان های  آبی  منابع  برای درس  آماری  جامعه  نمونه 
همدان،خراسان شمالی بوده كه برای بررسی و نظرسنجی تمام 

كتاب در نظر گرفته شده است.
براساس  جغرافيا  درسی  برنامه  به  وفاداری  در  كتاب  این 

ضرورت های روز تهيه شده است،
محتوای این كتاب براساس توانایی های دانش آموزان پایة دهم و 

پيش آموخته های آنان تهيه شده است،
در بسياری از موارد معلمان انتظار دارند محتوای كتاب متناسب 
با آنان نوشته شود. در حالی كه مطالب كتاب اگرچه برای معلمان 
نيازمند  دانش آموزان  برای  اما  برسد  به نظر  ساده  است  ممکن 

توضيح از طرف معلمان است.
انتظار می رود در برنامة اعتبار بخشی كتاب كه تا دی ماه طول 
دبيران  و سایر  باشند  داشته  فعال  می كشد سرگروه ها مشاركت 

مربوطه را به این موضوع ترغيب نمایند. 
در این نشست همچنين اشاره شد كه فرق است بين جغرافيا و 
آموزش جغرافيا. ما جغرافيا مي دانيم اما آموزش آن مقوله دیگری  
متوجه  دانش آموزان  كه  باشد  به گونه ای  باید  آموزش  امر  است 
شوند. نکتة مهم در آموزش جغرافيا این است كه باید با نهایت 

دقت و كاماًل علمي توسط معلمان به دانش آموزان منتقل شود.
در این نشست یکی از همکاران سؤالی در مورد درس منابع آبی 
پرسيد مبنی بر اینکه كتاب یك كد و سرنخ می دهد اما توضيحات 
تکميلی با توجه به وقت كم بر عهده معلم است. همچنين اضافه كردن 

ساعات تدریس و آموزش با توجه به حجم مطالب پيشنهاد شد.
طبق گفته مؤلف، در این فصل از دانش آموزان انتظار می رود در 

پایان درس به این اهداف دست یافته باشند.
توزیع مصرف آب در بخش های مختلف را درک نمایند؛

منابع آب در كشور را تشخيص دهند؛
منابع آب آشاميدنی محيط خود را بشناسند؛

توزیع بارش در كشور را توضيح دهند؛
عوامل مؤثر در ميزان وتوزیع بارش در كشور را توضيح دهند؛

پراكندگی زمانی بارش در كشور را بيان نمایند؛
راه های استفاده از آب های زیر زمينی را بيان نمایند؛

ساختمان یك قنات را توضيح دهند؛
انواع رودها را بشناسند.

ارتباط طولی كتاب جغرافياي پايه دهم
براساس موضوعات كتاب های دورة  این كتاب  تمام توضيحات 
ابتدایی و متوسطه اول برنامه ریزی شده است، مثاًل مباحث آب 
در پایة اول دبستان در این كتاب كامل تر و جامع تر توضيح داده 
بيشتری چاپ خواهد  توضيح  با  دبيرستان  آخر  تا  و  است  شده 
زنجيره  این  و  باشند  در هر سه مقطع متصل  باید مطالب  شد. 
حلقه مفقوده نداشته باشد. وجود فاصله بين مطالب جغرافيایی 
در پایه های مختلف ممکن است سبب ناقص ماندن آموزش های 

جغرافيایی شود.
 

ارتباط عرضی كتاب جغرافی پاية  دهم 
در پایة دهم تمام دروس، از قرآن و عربی و شيمی و جغرافيا، 

موضوعاتي به  هم مرتبط هستند و تناقضی با یکدیگر ندارند.
در انتها هریك از همکاران مدرس جغرافيا توضيحات خود را در 
مورد مشکالت موجود در كتاب بيان نمودند و مؤلف محترم هم 

پاسخ ارائه كردند.
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مجالت انجمن  جغرافيايي انگلستان
انجمن جغرافيایي انگلستان مؤسسه اي مستقل با یك هدف اصلي 
براي پيشبرد دانش و درک جغرافيا از طریق آموزش است. این انجمن 
ترویج و پشتيباني از آموزش جغرافيا را با توليد منابع با كيفيت باال 
این  بر سياست گذاران دنبال مي كند.  تأثيرگذاري  و  براي معلمان 
انجمن سه مجله منتشر مي كند كه در این شماره به معرفي آن ها 

مي پردازیم.

ـ یادگيري از گذشته. ريتا كيسي
ـ هنگامي كه !3= 1+1 آلف ويلكينسون و بن بالين

ـ مهره اي سخت براي شکافتن. جوليا تنر
ـ كار ميداني براي تغيير. جو سالن 

ـ ماجراهاي ساحل. راشل گاولندو و ديگران
ـ تركيب موارد براي تجارب تغيير بيشتر. پيتر كارنه

مجله »جغرافياي ابتدايي«
Primary Geography, NO. 90, Summer 2016

فهرست نودمين شمارة مجله جغرافياي ابتدايي، و نویسندگان 
آن، در تابستان 2016. این مجله سه شماره در سال منتشر مي شود: 

ـ سرمقاله: جين ويتل
ـ گالري شروع: باز كردن قفل ذهن دانش آموزان. جين ويتل

ـ توليد مهارت هاي پرس وجو. سارا وايتهاوس و كاران ويكرزـ  
هالس

ـ جغرافياي برجسته! پائوالاونز
ـ نشان گذاري كيفيت در جغرافيا. سارا كاتز
ـ داستان هاي جدید از تغيير. ديويد هيكس

ـ اصول هماهنگي. ريچارد دان
ـ ریشه هاي تغيير. ونسا كاالن

ـ تحقيق راجع به اهداف جهاني. كلر باكاشابا
ـ ایجاد مشاركت. آنگاراد پارسونز

ـ جغرافياي ابتدایي، مصاحبه. جاستين گرينينگ

مجله »آموزش جغرافيا«
 Teaching Geography, Volume 41, No2, Summer

2016
فهرست و اسامي نویسندگان مطالب مجله آموزش جغرافيا، 
شماره 2 از دوره چهل  و یك2، تابستان 2016؛ )این مجله نيز سه 

شماره در سال منتشر مي شود(:
ـ سرمقاله: عامل پيشرفت. مل نورمن

ـ ظهور بریکس در اقتصاد جهاني. پيتر الو
ـ برنامه ریزي براي پيشرفت در جغرافيا. ديويد گاردنر

ـ ارزیابي بدون سطح هاـ  یك شروع جدید. هانا ناكس و مارتين 
سيموندز

ـ خط سال. هانا اسپنسر
ـ بيرون آوردن. ريچارد بوستين

ـ كدام كشور طوالني ترین خط ساحلي را دارد؟ كلي پپين
ـ تفسير پاسخ هاي نوشته شده. مايك سيمونز

ـ از آرشيو: بسط نوشته ها در جغرافيا. ايان سلمز
ـ یك مدل یادگيري جسورانه. جودي باستون

شارلوت  معلمان.  و  دانش آموزان  براي  چالش  و  كشش  ـ 
وليسكرافت

ـ آیا مي توانيم به زميني كه بر روي آن راه مي رویم اعتماد كنيم؟ 
مت چايلدز

ـ آموزش جغرافي دانان براي »اول آموزش«. ماري فارگر

منابع جغرافيايي
دكتر سیدمهدي موسي كاظمي
عضو هیئت علمي دانشگاه پیام نور تهران
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مجله »جغرافيا«
Geography, Volume 101, Part 2, Summer 2016

فهرست و اسامي نویسندگان مطالب مجله جغرافيا شماره 2 از 
دوره یکصد و یك3، تابستان 2016. )این مجله هم سه شماره در 

سال منتشر مي شود.(:
ـ سرمقاله: جغرافيا در چالش. نيك كليفورد

ـ اثرات زیست محيطي بالقوه،  استخراج، در انگلستان. چاد استادون 
و ديگران

را تشکيل دهند. مقاله توضيح مي دهدكه چگونه هر یك از این پنج 
دانش مي توانند به تفکر در مورد اهداف آموزش جغرافيا كمك كنند.

é آوردن جغرافيا به زندگي: نقش انقالب هاي مكاني فضايي 
در سيستم  مدارس آمريكا.راجرام. داونز

در طول 35 سال گذشته، معلمان جغرافيا در تالش براي تغيير 
وضعيت و ماهيت جغرافيا در نظام مدارس در ایاالت متحده بوده اند. 
این تالش را باید نوعي تمرین در صيانت نفس از رشتة جغرافيا و در 
پاسخ به نيازهاي شهروندان قرن بيست و یکم دانست. با این حال، 
دستيابي به تغيير سيستماتيك، به علت جو بسيار محافظه كارانة، 
موجود، بازي با حاصل جمع صفر، و لذا دشوار است. نقطه تالقي اتفاقي 
بين یك شيوه فوق العاده مهم تفکر، تفکر فضایي، و یك تکنولوژي 
توانمند »فناوري هاي جغرافيایي« فرصتي براي تغيير مسير خط سير 
آموزش جغرافيا در دوره 12 ساله )6 تا 18 سال( ارائه مي دهد. این 
تغييرات در ماهيت جهان جغرافيایي كه به واسطة انقالب مکاني 
فضایي اتفاق افتاده است نتایج قابل توجهي را براي آموزش اعضاي 
نسل ابتدایي هزارة سوم، و یا آن دانش  آموزاني دارد كه متولد پس از 
سال 1990 هستند. پرورش سطوح الزم سواد فضایي نيازمند یك 
رویکرد انقالبي در برنامهة درسي است، كه در آن جغرافي دانان باید 

نقش راهبردي ایفا نمایند.

é آرنولد بنت، حمل و نقل و توسعة شهري. بریان جي. 
هودسون

جغرافياي ادبي، پيشگام در نيمة اول قرن بيستم، در حال حاضر 
یك ميدان به خوبي تثبيت شده در پژوهش است. رمان نویس و 
روزنامه نگار انگليسي آرنولد بنت یکي از بسيار هنرمندان ادبي است 
كه آثارشان توسط جغرافي دانان مورد مطالعه قرار گرفته است. این 
مقاله به بررسي آثار بنت مي پردازد تا چگونگي تغيير حالت و الگوهاي 
فضایي چشم انداز، كاربري زمين و مورفولوژي شهري تحت تأثير حمل  
و نقل را مورد پژوهش قرار دهد. این مقاله درک جغرافيایي بنت را 
از نقش و نفوذ حمل و نقل در توسعه منطقه اي و در چشم انداز 
نشان مي دهد. در نتيجه توانایي بنت را براي توصيف و توضيح این 
پدیده ها با استفاده از احساسات آموزش دیدة رمان نویس مورد تأكيد 
قرار مي دهد. نمونه هاي مورد بررسي از منطقة بومي پوتري و دیگر 
مناطق آشنا براي او، هم در انگلستان و هم قارة اروپا انتخاب شده اند.

باشد؟  مي تواند  چيزي  چه  شبيه  قدرتمند  جغرافيایي  دانش  ـ 
آالريك ماود

ـ آوردن جغرافيا به زندگي: نقش انقالب هاي مکاني فضایي در 
سيستم مدارس آمریکا. راجرام. داونز 

ـ آرنولد بنت، حمل و نقل و توسعه شهري. بريان جي. هودسون
ـ روایت هاي تاریخي از فرین هاي آب و هوا در انگلستان. جورجينا 

اچ. اندفيلد
ـ به چالش كشيدن مفروضات: ساختار دانش: آیا نظریه مهم است؟ 

استر ورنون
در  معلمان جغرافيا  آماده سازي  و  معلم  آموزش  ویژه:  گزارش  ـ 

انگلستان. آندريا تا پسفيلد

چكيدة سه مقالة منتخب از شمارة اخير مجله جغرافيا
é دانش جغرافيايي قدرتمند شبيه چه چيزي مي تواند باشد؟ 

آالریك ماود
این مقاله به طور خالصه به بررسي مفهوم مایکل یونگا از مفهوم 
دانش قدرتمند مي پردازد و دو راه را براي تفسيرمعناي آن مورد 
بحث قرار مي دهد. یك راه بر ویژگي هایي متمركز مي شود كه باعث 
قدرتمندي مي شود و راه دیگر بر قدرت این دانش تمركز دارد براي 
كساني كه آن را در اختيار دارند. براساس تفسير دوم، این مقاله پنج 
نوع از دانش جغرافيایي را شناسایي و به تصویر مي كشد كه مي توانند 
روش هاي فکري قدرتمند تفکر، تجزیه و تحليل، تبيين و اكتشاف 

پي نوشت ها
1. http://geography.org.uk/Journals/Journals.asp?issueID = 
111
2 .  ht tp : / /geography .org .uk /Journa ls /Journa ls .
asp?ssaueID=112
3. http://geography. org.uk/Journals/ Journals.asp? issue ID 
=110



رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و یکم / شمـــارۀ 3/ بهار 781396

نام رسمی:
 جمهوری دموكراتيك سومالی

نام محلی: سوماليه )الصومال(
انگلستان  ايتاليا و سومالی  دیگر: سومالی  اسامی 

)اسامی قديمی(
نام بين المللی: سومالی

SOMALIA 
یکمين كشور  و  كيلومترمربع )چهل  با مساحت 657/637  سومالی 
جهان( خاوری ترین كشور آفریقا، در كرانه های غربی اقيانوس هند جای 
دارد و از شمال به خليج عدن، از خاور و جنوب به اقيانوس هند و از غرب 

به كشورهای كنيا، اتيوپی و جيبوتی محدود است.
آب و هوا: این سرزمين كه بخش اعظم منطقه ای جغرافيایی موسوم به 
شاخ آفریقا را اشغال كرده، از دو ناحية جغرافيایی متمایز تشکيل شده است:
الف: ارتفاعات شمالی، كه بخشی از فالت سومالی است و رو به جنوب 
از ارتفاع آن كاسته می شود. بلندترین نقطه كشور یعنی كوه شيمبریس 
با ارتفاع 2407 متر در همين منطقه قرار دارد و در مقایسه با دیگر 

نواحی كشور از اقليم معتدل تری برخوردار است.
ب: دشت های ساحلی، كه بيابان هایی است تقریباً خشك و بی آب و 
علف كه دو رودخانة اصلی كشور، یعنی شبيلی )2000 كيلومتر( و جوبا، 
كه از ارتفاعات اتيوپی سرچشمه می گيرند آن را قطع می كنند و نواحی 
آباد و حاصلخيز این منطقه را به كناره های خود منحصر می سازند. خط 
استوا از جنوب این ناحيه می گذرد و دمای زیاد، خشکی و كم بارانی از 

ویژگی های اقليمی آن است.

جمعيت: براساس آمار سال 2014، جمعيت سومالی 10/428/000 
ساكن  درصد   38/4 كه  است  جهان(  كشور  چهارمين  و  )هشتاد  نفر 
شهرها و 61/6 درصد ساكن روستاها هستند. تراكم جمعيت نيز در این 

كشور 16 نفر در هر كيلومتر مربع است.
توزيع سنی: آمار سال 2012 نشان می دهد كه 44/5 درصد افراد 
زیر 15 سال، 26 درصد بين 15 تا 29 سال، 16/5 درصد بين 30 تا 44 
سال، 9/4 درصد بين  45 تا 59 سال، 2/9 درصد بين 60 تا 74 سال، 
0/6 درصد بين 75 تا 84 سال و 0/1 درصد نيز بيش از 85 سال سن 
دارند. اميد به زندگی در هنگام تولد برای مردان 49/2 سال و برای زنان 

53/2 سال )2013( می باشد.
تولد و مرگ و مير: طبق آمار سال 2013، ميزان تولد 41/5 نفر در 
هر هزار نفر، ميزان مرگ و مير 14/2 نفر در هر هزار نفر و ميزان مرگ و 

مير كودكان نيز 103/7 نفر در هر هزار تولد )2006( بوده است. 
تركيب نژادی: در سال 2000، حدود 92/4 درصد جمعيت كشور 
را نژاد سوماليایی، 2/2 درصد را نژاد عرب و 5/4 درصد را بقيه نژادها 

تشکيل می داده اند.
مردم  درصد   99  ،2005 سال  اطالعات  براساس  زبان:  و  مذهب 

سومالی مسلمان سنی و یك درصد پيرو سایر ادیان بوده اند. 
زبان رایج و رسمی این كشور دو زبان سوماليایی و عربی است كه هر 

ن
ها
ج
ی 

ها
ور 

ش
ک

سعيد بختياری 
مدیر مؤسسة جغرافيایی و كارتوگرافی گيتاشناسی

SOMALIA 

 جمهوری دموکراتيک
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

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

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

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

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

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 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

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی 

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:

مجله هاي بزرگسال عمومي

ریاضی
متوسطه دوم

دو با الفبای عربی نوشته می شود.
 )2011( جمعيت  نفر   1/554/000 با  موگادیشو  شهر  پايتخت: 
از:  عبارت اند  آن  مهم  شهرهای  دیگر  و  است  سومالی  كشور  پایتخت 
هرجيسه )436/232 نفر(، بورائو )151/451 نفر(، بلدوین )108/125 

نفر( و بوساسو )108/016 نفر(.
نوع حكومت: دولت موقت انتقالی با یك مجلس قانونگذاری از سال 

2000 می باشد.
حاضر حسن شيخ  حال  در  كه  است  ریيس جمهور  ریيس حکومت 
محمود )از سال 2012( نام دارد. ریيس دولت نيز نخست وزیر است كه 
عمر عبدالرشيد علی شرماركی )از سال 2014( نام دارد. قوه مقننه از 
یك مجلس مردم با 275 عضو به مدت 4 سال )2012( تشکيل می شود. 

در حال حاضر اعضای آن توسط ریش سفيدان قبایل انتخاب شده اند.
تاریخ استقالل سومالی از انگلستان و ایتاليا سال 1960 است و روز 

ملی آن یعنی »روز استقالل« بيست و یکم اكتبر است. 
ملل  سازمان  عضویت  به   )1960( استقالل  سال  همان  در  سومالی 

متحد درآمد و عالوه بر آن در این سازمان ها نيز عضویت دارد:
كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد)UNCTAD(، صندوق 
كودكان ملل متحد )UNICEF(، سازمان خواروبار و كشاورزی 
ملل متحد )FAO(، بانك بين المللی ترميم و توسعه )بانك جهانی/
 ،)ICAO( كشوری  هواپيمايی  بين المللی  سازمان   ،)IBRD
 ،)IFC(بنگاه مالی بين المللی ،)IDA( انجمن بين المللی توسعه
 ،)IMF(صندوق بين المللی پول ،)ILO( سازمان بين المللی كار
بين المللی  اتحادية   ،)IMO( كشتيرانی  بين المللی  سازمان 
فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  )ITU(، سازمان  دور  راه  مخابرات 
متحد  ملل  توسعه صنعتی  )UNESCO(، سازمان  متحد  ملل 
جهانی  )UPU(،  سازمان  پست  جهانی  اتحاديه   ،)UNIDO(
 ،)WIPO( سازمان جهانی مالكيت معنوی ،)WHO( بهداشت
)WMO(، سازمان وحدت آفريقا،  سازمان جهانی هواشناسی 
كشورهای آفريقا، كارائيب و اقيانوس آرام )ACP(، بانك توسعه 
سازمان  و  تعهد  عدم  جنبش  عرب،  اتحاديه   ،)IDB( اسالمی 

كنفرانس اسالمی.
از  عبارت اند  كشور  این  عمدة  محصوالت  صنايع:  و  كشاورزی 
لوبيای  موز،  كنجد،  كاساوا،  ذرت،  نيشکر،  خوشه ای،  ذرت   :)2012(
خشك، گوجه فرنگی، خرما و نارگيل. محصوالت صنعتی آن نيز شامل 

منسوجات، صنایع دستی و گوشت فرآوری شده است.
در سال 2011، سومالی 1/85 درصد اراضی كشاورزی، 68/5 درصد 
مرتع و چمنزار و 10/6 درصد جنگل داشته است. دام های زنده آن در 
سال 2013 شامل:  گوسفند، گاو، شتر و بز بوده و ميزان صيد ماهی نيز 
معادل 30000 تن برآورد شده است. همچنين در این كشور حدود 327 

ميليون كيلووات ساعت برق توليد و مصرف شده است )2010(.
سومالی  كار  نيروی  تعداد  سال 2012،  در  آمار،  طبق  كار:  نيروی 
3006500 نفر بوده كه 29/8 درصد جمعيت را تشکيل می داده است. 
شاغالن باالی 15 سال )2007( 71/1 درصد، زنان 33/9 درصد و 54 

درصد افراد بيکار بوده اند.
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 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

  نشانی: تهران، صنـدوق پستی  امور مشترکين: 11155/4979
 تلفن بازرگانی:  88867308ـ  021

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 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 قبالً 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 88490233 لطفاً كپی فیش را نزد خود نگه  دارید.

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

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

واحد پول: شيلينگ سومالی )So.Sh( معادل 100 سنت، هر دالر 
آمریکا معادل 784 شيلينگ سومالی و هر شيلينگ سومالی معادل 39 

ریال است.
درآمد ناخالص ملی: در سال 2011، درآمد ناخالص ملی سومالی به 
1/024/292/800 دالر آمریکا بالغ شد و ميزان سرانه آن حدود 107 

دالر آمریکا بود.
دالر  ميليون   793 حدود   ،2007 سال  در  سومالی  كشور  واردات: 
كشاورزی  محصوالت  شامل:  عمدتاً  كه  است  كرده  وارد  كاال  آمریکا 
48/1 درصد و بقيه نامشخص )51/9 درصد( بوده است. این كاالها از 
كشورهای )2008( جيبوتی 30 درصد، هند 8 درصد، كنيا 8 درصد، 

آمریکا 6 درصد و عمان 6 درصد وارد شده اند.
صادرات: در سال 2007 این كشور حدود 299 ميليون دالر آمریکا 
كاال شامل: بز 12 درصد، گوسفند 6/4 درصد، گاو 5/5 درصد، محصوالت 
كشاورزی 1/4 درصد و نامشخص 74/7 درصد به كشورهای )2008( 
امارات متحده عربی 57 درصد، یمن 21 درصد و عربستان سعودی 4 

درصد صادر كرده است.
ارتش: در سال 2013، ارتش این كشور حدود 20000 نيرو در اختيار 

داشته كه 100 درصد آن در نيروی زمينی مشغول خدمت بوده اند.
طول  و  نداشته  وجود  راه آهن  خطوط  كشور  این  در  نقل:  و  حمل 
راه های اتومبيل رو 22100 كيلومتر بوده است )2009(. در سال 2002، 
و  اتوبوس  و 10400 دستگاه  اتومبيل سواری  تعداد 12700 دستگاه 
كاميون مشغول به كار بوده اند. در كشور سومالی 7 فرودگاه با پروازهای 

زمان بندی شده وجود دارد.
ارتباطات: در سال 2003، تعداد 108000 گيرندة تلویزیونی )14 
دستگاه برای هر هزار نفر(، 64000 خط تلفن )2013( )6 خط براي 
هر هزار نفر(، 5183000 خط تلفن همراه )2013( )494 خط برای 
هر هزار نفر(، 79000 دستگاه رایانه شخصی )2007()9 رایانه برای هر  
هزار نفر( و 106000 اشتراک اینترنت )2009( )12 اشتراک برای هر 

هزار نفر( مورد استفاده قرار گرفته است.
بهداشت: در سال 2006، تعداد 300 پزشك )براي هر 28333 نفر 

یك پزشك( وجود داشته است.
آموزش: نرخ باسوادی سومالی در سال 2002، حدود 19/2 درصد 
دوره های  آموزشی  نسبت های  از  خالصه ای  زیر  جدول  است.  بوده 

تحصيلی )07-2006( را در این كشور نشان می دهد: 

تعداد معلماندوره تحصيلی
تعداد 

دانش آموزان
نسبت دانش آموز 

به معلم

1287045713235/5ابتدایی

45048692919/3متوسطه

---عالی



 صفحة 68 را مطالعه كنيد

چهارمين همايش ساالنة 
انجمن ايراني ژئومورفولوژي 
در دانشكدة جغرافياي دانشگاه 
تهران از نگاه دوربيـن

توانمندي هاي اكوتوريسم منطقة الريجان

www.irangeomorphology.ir
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غبار درخوزستان         شيوع سالك جلدي          ژئومورفولوژي كوهستان   
جزيرة كبودان        توانمندي هاي اكوسيستم منطقه الريجان        طرح تدريس تيمي

هرقطرة آب،سرماية زندگاني است
آن را هدر ندهيم!

 

2 فروردين روز جهاني آب


