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 همه روزه، حجم وسيعي از اطالعات جغرافيايي در برنامه هايي 
چون اخبار، گزارش روز، مستند طبيعت، سفر و گردشگري و همانند 
آن ها از صدا و سيما يا حتي در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود. 
در اين برنامه ها از مكان هاي جغرافيايي، پديده هاي طبيعي، ملل و 
فرهنگ ها، اقوام و قبايل، زبان ها و اقتصاد منطقه اي و مكاني سخن به 
ميان مي آيد. مخاطبان اين برنامه ها قشرهاي متنوعي از فرهيختگان 
دانشگاهي تا افرادي در سطوح تحصيلي مختلف را شامل مي شوند. به 
نظر مي رسد رسانه هاي گروهي ناشر اين برنامه ها دو نقش متفاوت را 

ايفا مي كنند:
é افزايش دانش جغرافياي عمومي و تخصصي مخاطبان و روشن 

كردن نقشة جغرافيايي ذهني آن ها.
é نمايش كاستي ها در دانش جغرافيايي مخاطبان.

از  شده  پخش  برنامه هاي  كه  گفت  مي توان  اول  نقش  مورد  در 
رسانه ها سبب افزايش دانش جغرافيايي مخاطبان و حتي مهارت هاي 
جغرافيايي و ارزش هاي جغرافيايي همچون احترام به طبيعت و ملل 
وسيع  در جهاني  درمي يابند  برنامه ها  اين  ديدن  با  مردم  مي شود.  
زندگي مي كنند و به جز ساكنان اين سرزمين، در سرزمين هاي دور 
و  زبان ها  اديان،  رسوم،  و  آداب  فرهنگ ها،  با  انسان هايي  نزديك،  و 
محيط هاي متفاوت جغرافيايي زندگي مي كنند. اين امر باعث مي شود 
كه به تدريج مخاطبان برنامه از خود به درآيند و در مقياسي وسيع تر 
قرار گيرند و خود را از جمله ساكنان يك محيط جغرافيايي وسيع تري 
به نام »زمين« برشمارند. برنامه هايي كه محيط هاي جغرافيايي متفاوت 
و پديده هاي طبيعت را به من و شما نشان مي دهند، خواه ناخواه به 
ما  بر آگاهي  و  اعتال مي بخشند  را  ما  آرام دانش جغرافيايي  شكلي 
مي افزايند و قوانين حاكم بر طبيعت در محيط هاي گوناگون جغرافيايي 
را به ما مي آموزند. اين برنامه ها روي  هم رفته مفيدند و كمكي به 
برنامه هاي درسي جغرافيا در سطح آموزش عمومي و دانشگاهي به 

حساب مي آيند.
é نقش دوم اين برنامه ها، نمايش كاستي ها و ضعف هاي جغرافيايي 
پديده هاي  درك  براي  جغرافيا  بيشتر  مطالعة  به  نياز  و  مخاطبان 
جغرافيايي است. مخاطبان با ديدن اين برنامه ها درمي يابند كه چه قدر 
ارائه  برنامه هاي  در  دربارة مكان هايي كه  آن ها  اطالعات جغرافيايي 

در  تا چه حد  و  است  مي آيد ضعيف  ميان  به  آن ها سخن  از  شده 
نقشة جغرافيايي ذهني خود از جهان پيرامون، مكان ها و پديده هاي 
ناشناخته و دور از دسترس وجود دارد كه نيازمند مطالعة بيشتر و 
تدقيق بيشتر در دانش جغرافياست و در صورتي كه عالقه مند باشند 
براي پر كردن اين نقايص، مطالعه مي كنند، نقشه هاي جهان و ايران را 
زير و رو مي كنند، جست وجوهاي اينترنتي )تارنمايي( انجام مي دهند 
تا دربارة مكان جغرافيايي مورد نظر خود، ديدي دقيق تر و روشن تر 

به دست  آورند.
يك  و  جغرافيا  دبير  يك  جغرافيا،  آموزش  متخصص  يك  براي 
عالقه مند به دانش جغرافيا برنامه هاي مذكور فرصت هاي ارزشمندي 
فراهم مي آورد تا اواًل نيازهاي مخاطبان را تشخيص دهند و ثانيًا براي 
پاسخ به اين نيازها چاره جويي كنند و برنامه  بريزند و از برانگيخته 
شدن كنجكاوي جغرافيايي عموم مردم و دانش آموزان بهره ببرند تا 
كنند.  معرفي  بهتر  جامعه  به  را  جغرافيا  آموزش  اهميت  و  ارزش 
متخصصان برنامه ريزي درسي جغرافيا با ديدن همين برنامه ها شادمان 
مي شوند كه قدري از بار آموزش جغرافيا در سطح عموم را )كه در 
كتب درسي مجال ارائة آن ها نيست( رسانه ها بر دوش مي كشند و 
اين  ديدن  با  كه  مي شوند  روبه رو  دانش آموزاني  با  جغرافيا  دبيران 
برنامه ها سؤاالت بسياري از آن ها مطرح مي كنند. دبيران هم با توجه 
به انگيزه اي كه از اين طريق دانش آموزان براي يادگيري بهتر و مؤثرتر 
جغرافيا كسب كرده اند، پاسخ هايي قانع كننده و مبسوط ارائه مي كنند 
كه اين پاسخ ها به شكل يافته هايي ديرپا در ذهن دانش آموزان بر جاي 
به  مي مانند. دانش جغرافيايي دانش آموزان در مقياس هاي مختلف 
راحتي و از طريق رسانه هاي گروهي و شبكه هاي اجتماعي صورت 
نمي گيرد و نيازمند آموزش، از سطوح آموزش عمومي )حداقل دورة 
دانشگاه هاست.  به شكل مؤثر در  آموزش جغرافيا  تا  دوم متوسطه( 
اينجاست كه وظيفة برنامه ريزان درسي جغرافيا، متخصصان آموزش 
جغرافيا و جغرافي دانان )كساني كه درس جغرافيا خوانده اند و وظيفة 
انتقال آن را به عنوان استاد يا دبير به نسل بعدي و عموم جامعه انجام 
با  آموزش جغرافيا  برنامه ريزي دقيق  و  مي دهند( مشخص مي شود 
توجه به نيازهاي زمان ضرورت مي يابد. از اين رو به نظر مي رسد بايد 

در اين زمينه گام هاي بلندتر و دقيق تري برداشته شود. 

 دكتر سياوش شايان

سخن سردبير

چرا به برنامه ريزی
 در آموزش جغرافیا نیازمنديم؟
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پيمان كريمي سلطاني 
دكتراي ژئومورفولوژي

جذاب تر كردن
 درس جغرافیا

آموزش جغرافيا

 چكيده
يكي از ويژگي هاي آموزش وپرورش پيشرفته و مدرن،  توجه ويژه به فعاليت هايي است كه دانش آموزان در بيرون 
از كالس و مدرسه انجام مي دهند. اين قبيل فعاليت ها بدون شك بيشتر از فعاليت هاي كالسي در رشد دانش آموزان 
مؤثرند. بر دستگاه تعليم وتربيت  هر كشوري واجب است در راستاي اين مهم وارد عرصه شده و زمينه هاي اجرايي 
اين فرايند را فراهم آورد. در برخي از دروس، مانند جغرافيا و زمين شناســي، توجه صرف به مطالب كتاب و عدم 
تحرك و پويايي دانش آموزان در محيط خارج از كالس، اين دروس را نيز به مانند دروس ادبيات فارســي و فلسفه، 
به  دروســي انتزاعي تبديل مي كند و در نتيجه كالس ها بازدهي الزم را ندارند. از اين رو، در اينجا تجربه اي را كه 
سال هاي گذشته بارها در مدارس به دست  آورده و امسال نيز در حال اجراي آن در مدارس هستم، براي همكاران 

گرامي بيان مي كنم.

كليدواژه ها: درس جغرافيا، فعاليت هاي بيرون از كالس، ماكت هاي جغرافيايي، جذابيت كالس جغرافيا

 با فعاليت های بيرون از كالس
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 مقدمه
در  تعليم وتربيت  دست اندركاران  نياز  مورد  تخصص هاي  از  يكي 
سطوح مختلف سازماني و اجرايي، برخوردار بودن از دانش، مهارت، 
سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي است كه فقدان آن در عرصة 
عمل و اجرا، ناكارآمدي فرايند ياددهي ـ يادگيري را در پي خواهد 
داشت. فعاليت هاي علمي و عملي خارج از مدرسه فرايندي است كه 
درخالل آن، دانش آموزان با يكديگر يا به تنهايي و با هدايت و راهنمايي 
معلم در خارج از كالس درس و مدرسه و براي يافتن پاسخ برخي از 
سؤاالت يا به منظور تعميق مفاهيم،  اصول و مهارت هاي آموخته شده 

و ارتباط با زندگي و جامعه،  تحقيق و پژوهش مي كنند.
برنامه هاي رسمي و متداول در كالس ها و مدارس بيشتر متوجه 
پرورش حافظه و به كار انداختن قواي ذهني شاگردان است و به رشد 
جنبه هاي عاطفي و اجتماعي افراد توجه چنداني ندارد. اغلب دروس 
رسمي از واقعيت هاي زندگي فاصله زيادي دارند، و به همين دليل، 

شاگردان را براي روبه رو شدن با مسائل زندگي آماده نمي كنند.
از  به عنوان يك فعاليت  خارج  ابزارهاي آموزشي  و  ساخت وسايل 
كالس، هم زمينة الزم براي توجه به بعد مهارتي را فراهم مي آورد و هم 
در پرورش خالقيت دانش آموزان تأثير بسيار خواهد داشت، مشروط 
بر اينكه خود دانش آموز وسيله را تهيه كند )بسازد(. در ساخت وسيلة 

آموزشي بايد دقت شود تا:
1. ساده و هدف دار باشد.

2. با مفاهيم و موضوعات مهم درسي مرتبط باشد.
3. وسايل ساخته شده يا به دانش آموزان برگردانده شود يا در صورتي 
كه نمونه اي برجسته باشد، در نمايشگاه يا كارگاه مدرسه نگهداري 

شود.
با آگاهي از مطالب ذكر شده تجربه اي در چند سال قبل در مقطع 
به ويژه  و  محترم  همكاران  براي  آن  بيان  كه  كردم  متوسطه كسب 
همكاران جوان خالي از لطف نيست؛ تجربه اي كه قطعًا بيشترين درس 
را براي خودم داشت و بعد از چند سال همه و به ويژه دانش آموزانم از 
آن به نيكي ياد مي كنند. هنوز برخي از كارها بر ديوار برخي از خانه ها 
آويخته شده است و از درس جغرافيا درسي شيرين و خاطره انگيز براي 

دانش آموزان به ارمغان آورده است.

 بحث اصلي
در سال تحصيلي 87 ـ 1386 در سه دبيرستان پسرانة شهر قروه 
به نام هاي توحيد، ابوريحان و شاهد، درس جغرافيا را تدريس مي  كردم. 
بنابر سنت برخي از دبيران خودم در گذشته،  برخي از نقشه هاي موجود 
در كتب دوم و سوم دبيرستان را به عنوان تكليف به بچه ها مي دادم تا 
ترسيم كنند. در جلسات بعد با جمع آوري نقشه ها، دانش آموزان را به 
گروه هاي پنج نفري تقسيم و سپس نقشه ها را در بين گروه ها توزيع 
مي كردم تا در مورد نقاط ضعف و قوت نقشه ها بحث كنند و سپس 
يك نفر به عنوان نمايندة گروه، در سه دقيقه گزارش آن را به كالس 
ارائه دهد. در يكي از جلسات در ماه اول يا دوم سال تحصيلي هنگام 
ورود به كالس، متوجه تجمع بچه ها در گوشه اي از كالس شدم. پس 
از حضور و غياب علت را جويا شدم و ديدم يكي از بچه ها كه ظاهراً در 
كارهاي صنايع دستي و طراحي ذوق و سليقة خاصي داشت، محدودة 
فالت ايران را روي تختة نئوپان ترسيم و سپس رنگ آميزي كرده بود 
)شكل1(. بچه ها خيلي از اين كار خوششان آمده بود و نيم ساعت از 

وقت كالس در مورد آن صحبت كردند.
خودم هم خيلي از كار خوشم آمده بود. در آغاز درس، معمواًل به 
رسم عادت، مطالب جلسة قبل را با كمك بچه ها مرور مي كردم. به 
بحث فالت ايران كه رسيديم به كمك مدل تهيه شده، مطلب را مرور 
كرديم. پس از مرور، با ارزشيابي چند دانش آموز ديدم كه برخالف 
ارزشيابي پاياني جلسة قبل كه بچه ها به سبب عدم وجود نقشه ها و 
ماكت هاي مرتبط مورد نياز در مدرسه به شكل عميق بحث را متوجه 
نشده بودند، فالت ايران، ويژگي ها و محدودة آن را متوجه شده اند و 
با عالقة خاصي در مورد ماكت تهيه شده و تأثير آن در يادگيري شان 

بحث مي كردند.
براي بچه ها تكليف در  پايان تدريس، هنگامي كه داشتم  از  پس 
منزل و ترسيم نقشه ها را تعيين مي كردم،  تعدادي از بچه ها درخواست 
ساخت ماكت از نقشه ها را داشتند كه با مخالفت من رو به رو شدند. 
علت مخالفت من نيز ترس از هزينه تراشي براي خانواده ها و فشار 
تهية  با  زير  تعيين شروط  و  اصرار بچه ها  با  بود.  به آن ها  اقتصادي 
ماكت هاي جغرافيايي موجود در كتاب توسط بچه ها موافقت كردم. 
)البته توضيحات دانش آموزي كه ماكت فالت ايران را تهيه كرده بود، 
در اين تصميم بي تأثير نبود(. من كه در ابتدا فكر  مي كردم اين كار 

برنامه هاي رسمي و 
متداول در كالس ها و 
مدارس بيشتر متوجه 
پرورش حافظه و به 
كار انداختن قواي 
ذهني شاگردان است 
و به رشد جنبه هاي 
عاطفي و اجتماعي افراد 
توجه چنداني ندارد. 
اغلب دروس رسمي 
از واقعيت هاي زندگي 
فاصله زيادي دارند، و به 
همين دليل، شاگردان 
را براي روبه رو شدن 
با مسائل زندگي آماده 
نمي كنند
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بسيار پرهزينه بوده، متوجه شدم كه تخته نئوپاني است كه در بين 
وسايل كهنه و قديمي منزل خودشان پيدا كرده و به سبب كثيفي و 
بقاياي رطوبت روي آن،  نئوپان را با يك الية پوستي دويست توماني 

پوشانده و نقشه را روي روكش ترسيم كرده است(.

شكل 1: ماكت فالت ايران

1. تهيه و ساخت ماكت توسط خود بچه ها: به سبب ترس از اينكه 
بچه ها كارهاي خودشان را بيرون توسط نجاري ها و غيره تهيه كنند.

2. استفاده از وسايل و ابزارهاي در دسترس و مستعمل: خيلي روي 
اين قضيه تأكيد كردم و با بچه ها شرط بستم قبل از شروع به كار بايد 
وسايل و ابزارهاي مورد نياز را به من نشان دهند و در صورتي كه من 
اجازة شروع دادم، كار را آغاز كنند. هم چنين تأكيد كردم بچه هايي 
كه با ذوق و سليقه از وسايل و ابزارهاي مستعمل بهترين و بهينه ترين 

استفاده را ببرند، نمرة بيشتري به آن ها تعلق مي گيرد.
براي اينكه خودم نيز اطالعات بيشتري در مورد مدل هاي فيزيكي و 
ماكت هاي جغرافيايي، انواع و هدف از تهية آن ها كسب كنم مطالعاتي 
در اين زمينه انجام دادم. جلسة بعد، اطالعات  كسب شده را به كالس 
ارائه دادم و تأكيد كردم كه هدف اصلي از تهية ماكت ها و مدل هاي 
مطالب  تفهيم  و  سريع  انتقال  و  تسهيل  كردن،  آسان  جغرافيايي 
جغرافيايي است. به تدريج بحث به ساير كالس ها نيز كشيده شد و 
حتي از دبيرستان ها نيز خارج و به ساير دبيرستان هاي سطح شهر 
نيز رسيد. عالقه و اشتياق بچه ها برايم بسيار جالب بود. بچه ها كه 
قباًل براي ترسيم نقشه ها واكنش نشان مي دادند و گاهي هم مخالفت 
مي كردند خودشان پيشرو شده بودند. مي دانستم كار سنگيني است 
و وقت كالس را مي گيرد، به همين دليل زنگ هاي تفريح و حتي بعد 
از كالس ها با هماهنگي مدير و معاونان دبيرستان، نيم ساعت و گاهي 
يك ساعت را به راهنمايي و برطرف كردن اشكاالت بچه ها اختصاص 

مي دادم.
كل نقشه ها، نمودار ها و تصاوير موجود در كتاب را برحسب عالقة 
بچه ها بين آن ها تقسيم كردم و برخي از ماكت ها يا نقشه ها را كه 
احساس مي كردم سنگين  يا هزينه بر است به دو يا سه نفر مي دادم 
كه تهيه كنند. روال كار نيز به اين صورت بود كه به بچه ها مي گفتم 
مطالب مرتبط با موضوعي را كه به آن ها داده شده خوب مطالعه كنند 
و آمادگي الزم را داشته باشند و در ضمن ليستي از وسايل و ابزارهاي 
الزم را تهيه و با خود داشته باشند )هدف از اين كار جلوگيري از فشار 
اقتصادي به خانواده ها بود(. بعد از ارائة درس در زنگ  تفريح يا بعد از 
اتمام كالس ها، با بچه هايي كه بايد كارهاي خود را براي جلسة بعد به 

كالس نشان دهند هماهنگي ها و راهنمايي هاي الزم را انجام مي دادم. 
با همكاري بچه هايي  تا 20 دقيقة اول خودم و  در جلسة بعد، 15 
كه ماكت هاي موجود از بحث ها و مطالب جلسة قبل را تهيه كرده 
بودند، مطالب جلسة قبل را مرور مي كرديم. اگر هم كارشان مشكل 
بايد براي جلسة آينده برطرف مي كردند و تحويل  ايرادي داشت  و 
مي دادند. انصافاً  دست اندركاران و مديران مدارس هم از جنب وجوش و 
تكاپوي ميان بچه ها خوشحال بودند و همه گونه  همكاري را با من انجام 
مي دادند و هر مدرسه نيز اتاقي براي نگهداري از دست ساخته هاي 

دانش آموزان در اختيار ما قرار داده بود.
در ابتدا هماهنگ كردن بچه ها بسيار سنگين و خسته كننده بود. 
مثاًل هدايت بچه ها براي ارزيابي كارهاي يكديگر يا پرسش و پاسخ از 
يكديگر بسيار سنگين بود، اما به تدريج بچه ها خودشان را با شرايط 
وفق مي دادند. حتي برخي از دبيرها گله مي كردند كه انگار بچه ها غير 
از درس جغرافيا درس ديگري ندارند و مدام كتاب جغرافيا دستشان 
است و تا فرصتي گير مي آورند با هم بحث مي كنند. تعدادي از دبيرها 
نيز كه تالش  و كارهاي بچه ها برايشان جالب بود، چند دقيقه از وقت 
اختصاص  بچه ها  توضيحات  تماشا و شنيدن  به  را  كالس خودشان 

مي دادند.
كم كم رقابت بين دبيرستان ها نيز كشيده شد و بچه هايي كه در 
دبيرستان هاي مختلف كار مشترك داشتند همديگر را شناسايي و با 
هم رقابت و گاهي مشورت مي كردند. براي ايجاد يك رقابت سالم بين 
آن ها قرار شد بين كارهاي مشترك در دبيرستان هاي مختلف، بهترين 
و مناسب ترين كار براي نمايشگاه انتخاب شود. شرايط انتخاب بهترين 
كار را هم دو چيز تعيين كرديم: سادگي و قابليت تفهيم بيشتر براي 
دانش آموزان، هزينة كمتر و استفادة بهينه از ابزارها و وسايل مستعمل.

درس جغرافيا برخالف برخي 
از دروس كه انتزاعي هستند، 
ملموس است و در صورتي كه 
با مدل، نقشه و ماكت تدريس 
شود براي دانش آموزان بسيار 

جذاب و يادگيري آن نيز آسان 
و عميق خواهد بود
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با نزديك شدن به ايام دهة فجر، در هر سه دبيرستان نمايشگاهي 
از كار بچه ها برگزار شد و در سالن دبيرستان در زنگ هاي تفريح هر 
دانش آموز در كنار كار خودش مي ايستاد و به سؤاالت ساير دانش آموزان 
جواب مي داد. به منظور تشويق بيشتر بچه ها و هماهنگي با گروه هاي 
آموزشي متوسطة شهرستان، نمايشگاهي از منتخب كارهاي هر سه 
دبيرستان به مدت يك هفته در حياط گروه هاي آموزشي برگزار شد 
و با پيگيري هايي كه صورت گرفت از طريق بخشنامه اي به مدارس، 
ساعتي براي بازديد دانش آموزان آن ها تعيين شد و بعد از ظهرها نيز 
بازديد براي عموم آزاد بود. استقبال بي نظير بود. دفتري با قطع وزيري 
بود،  شده  گرفته  نظر  در  بازديدكنندگان  نظرات  درج  به منظور  كه 
سرشار از ابراز عالقه و خشنودي بچه ها و حتي ساير افراد بازديدكننده 

بود )اشكال 2، 3 و 4(.
به تدريج از سوي جهاد كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست در 
خواست هايي مبني بر معرفي دانش آموزان و كارهاي برتر، براي تشويق 
و اهداي هدايايي به آن ها ارسال شد و حتي در فصل بهار در همايشي 
به مناسبت هفتة منابع طبيعي در سطح شهرستان نمايشگاهي از 
كارهاي بچه ها روي سن همايش و درب ورودي برگزار شد و مورد 

توجه مسئوالن استاني و شهرستاني قرار گرفت.
از مدل ها در دبيرستان توحيد و شاهد  در حال حاضر نيز برخي 
مورد استفاده دبيران قرار مي گيرند، هر چند اغلب ماكت ها توسط 
آموزشي  گروه هاي  و  آموزش وپرورش  ادارة  مدارس،  دست اندركاران 

برده شده و در حال حاضر در برخي از منازل نگهداري مي شوند.

 نتيجه گيري
با انجام اين فعاليت ها چند هدف اصلي دنبال شد: 

1. همه مي دانيم كه يكي از اهداف اصلي يا شايد اصلي ترين هدف 
سوي  از  درسي  مفاهيم  و  مطالب  عميق  درك  مستمر،  ارزشيابي 
دانش آموزان و ماندگاري آن مفاهيم و مطالب است. همان گونه كه در 
باال اشاره شد، يكي از انواع شيوه هاي ارزشيابي كار و فعاليت  در بيرون 
از مدرسه است و ساخت ابزارهاي آموزشي يكي از فعاليت هايي است 
كه در بيرون از مدرسه صورت مي گيرد و يادگيري مطالب و مفاهيم 

درسي را عميق و ماندگار مي كند.
هستند،  انتزاعي  كه  دروس  از  برخي  برخالف  جغرافيا  درس   .2
ملموس است و در صورتي كه با مدل، نقشه و ماكت تدريس شود براي 
دانش آموزان بسيار جذاب و يادگيري آن نيز آسان و عميق خواهد 
بود. در طول سال تحصيلي كه اين فعاليت ها صورت گرفت ارزشيابي 
ابتدايي و مرور درس با كمك دست ساختة دانش آموزان و با كمك 

بچه هايي كه آن ها را ساخته بودند صورت مي گرفت.
شايد باالترين درس را از اين قضيه خودم گرفتم و آن اين است 
كه اگر به دانش آموز اعتماد داشته باشيد و دانش آموز احساس كند 
نهايت تالش  قرار مي گيرد،  تشويق  و  راهنمايي  مورد  دلسوزانه  كه 
خويش را براي جلب رضايت دبير انجام مي دهد. من مطمئن هستم 
كه دانش آموزان هيچ موقع خاطرات و مطالبي را كه در آن سال از 

درس جغرافيا آموختند، فراموش نخواهند كرد.
را  آن  نتايج  و  استفاده  شيوه  اين  از  سال  مطلب چندين  نگارنده 
مشاهده كرده است. از اين رو چند نكته به عنوان پيشنهاد به همكاراني 

كه عالقه مند به اين قضيه هستند ارائه مي شود.
تحريك  را  دانش آموز  كنجكاوي  حس  و  عالقه  كه  زماني  تا   .1

نكرده ايد، دانش آموز را وادار به اين كار نكنيد.
2. دانش آموزان را به استفاده از وسايل مستعمل در ساخت مدل ها 
تشويق كنيد و حتي نمرة بيشتري را براي دانش آموزاني كه از وسايل 

در حال حاضر نيز برخي از مدل ها 
در دبيرستان توحيد و شاهد مورد 
استفاده دبيران قرار مي گيرند، 
هر چند اغلب ماكت ها توسط 
دست اندركاران مدارس، ادارة 
آموزش وپرورش و گروه هاي آموزشي 
برده شده و در حال حاضر در برخي 
از منازل نگهداري مي شوند

شكل 2: نمونه هايی از دست ساخته های دانش آموزان و برگزاری نمايشگاه
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مستعمل و اضافي موجود در منازل خود استفاده مي كنند، در نظر 
بگيريد.

3. پيش از شروع اين فعاليت ، ماكت ها، مدل هاي فيزيكي جغرافيايي، 
انواع و اهداف آن ها را براي بچه ها به زبان ساده تشريح كنيد.

4. در تشريح مطالب درسي موجود در ماكت هاي دانش آموزان براي 
كالس از خود دانش آموزان نيز استفاده كنيد.

5. سعي كنيد در مدارس جايي را براي نگهداري دست ساخته هاي 
دانش آموزان در نظر بگيريد.

6. حتي االمكان از دست ساخته هاي دانش آموزان در مدرسه و حتي 
در گروه هاي آموزشي شهرستان نمايشگاه هايي را برگزار كنيد.

7. با نظارت و كنترل مستمر مطمئن شويد كه دانش آموزان خودشان 
مدل ها را ساخته اند و در اين زمينه تفاوت هاي فردي را در نظر بگيريد.

8. نكتة آخر اين كه در ابتدا ممكن است همكاران با مشكالتي در 
توجيه دانش آموزان روبه رو شوند، اما به تدريج با تحريك حس عالقه و 
كنجكاوي دانش آموزان با كارها و ماكت هايي روبه رو مي شويد كه شما 

را شگفت زده خواهد كرد.

 مزايا و معايب اين روش
مزاياي استفاده از اين شيوه در مدارس

1. استفاده از اين شيوه، بازده آموزشي را از لحاظ كمي و كيفي 
افزايش مي دهد.

در  است،  تعليم وتربيت  اصلي  اهداف  از  يكي  كه  را،  خالقيت   .2
دانش آموزان شكوفا مي سازد.

عملي  بيشتري  قدرت  با  را  آموزش  شيوه،  اين  از  بهره گيري   .3
مي سازد.

4. مدل هاي فيزيكي و ماكت هاي جغرافيايي، اساس قابل لمس را 
از ميزان  نتيجه  تفكر و ساختن مفاهيم فراهم مي سازد و در  براي 

عكس العمل  گفتاري دانش آموز مي كاهد.

معطوف  درسي  كتاب  اصلي  مباحث  به  را  دانش آموزان  توجه   .5
مي سازد، زيرا دانش آموزان با عالقه پيگير قضيه هستند.

6. اساس الزم را براي يادگيري تدريجي و تكميلي آماده مي سازد و 
در نتيجه گيري يادگيري را دائمي مي كند.

7. تجارب واقعي و حقيقي را در اختيار شاگردان قرار مي دهد و در 
نتيجه موجب فعاليت بيشتر ايشان مي شود.

8. پياده سازي اين فرايند، يك مهارت خاص را به طور كامل و مؤثر 
به دانش آموزان مي آموزد.

در  را  تجاربي  جغرافيا  درس  در كالس هاي  فعاليت  اين  انجام   .9
آن  امكان كسب  ديگر  راه هاي  از  كه  مي دهد  قرار  شاگردان  اختيار 

تجارب وجود ندارد.

 معايب استفاده از اين شيوه در مدارس
1. استفاده از اين شيوه در مدارس، نيازمند مساعدت و همكاري 
تمام دست اندركاران مدرسه است. متأسفانه برخي از مدارس همكاري 

الزم را در اين زمينه ندارند.
2. ممكن است برخي از دانش آموزان رغبتي براي انجام كار نداشته 

باشند كه در نتيجه توجيه كردن آن ها بسيار دشوار است.
3. ممكن است وقت گير باشد. الزم است در ماه اول يا دوم سال 
تحصيلي مقدمات كار فراهم شود تا دانش آموزان زمان الزم براي تهية 

ماكت ها را داشته باشند.
از  برخي  در  است.  مشكل ساز  گروه ها  اعضاي  شدن  هماهنگ   .4
روز  هر  و  هستند  روستاها  ساكن  دانش آموزان  از  بسياري  مناطق،  
تردد مي كنند. امكان هماهنگ شدن آن ها با ساير اعضاي گروه براي 

ساختن كارها مشكل است.
5. كنترل دانش آموزان داراي شرايط مالي مناسب براي استفاده از 
وسايل مستعمل،  مشكل است. استفادة آنان از وسايل و امكانات بهتر، 

ممكن است سبب سرخوردگي دانش آموزان بي بضاعت شود. 

شكل 3و4: نمونه هايی از دست ساخته های دانش آموزان و برگزاری نمايشگاه



 دكتر محمد  رئوف حيدري فر
استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه پيام نور

 دكتر ناصر رضايي 
استاديار جغرافياي سياسي، پژوهشكدة گردشگري

ايدئولوژی های مؤثــر در 
تولید مخـاطرات انسانی

 چكيده
به اندازة تمام انسان ها، افكار و ديدگاه هايي براي رسيدن به خوشبختي، 
توسعه، پيشرفت، آباداني و ... عرضه شده است. اما همين انسان به واسطة 
افكار و اعمال خود باعث ايجاد فســاد، تخريب محيط زيســت و به طور 
كلي، توليد و افزايش مخاطرات انســاني شده اســت. مكاتب سياسي و 
ايدئولوژي هاي انساني خود نيز در اين چرخة توليد درگير و به صورت نسبي 
زمينه ساز توليد و افزايش مخاطرات اند. اين مقاله بر آن است تا با استفاده 
از روش پژوهش توصيفي- تحليلي و با رويكردي جديد به بررسي و واكاوي 
نقش مكاتب و ديدگاه هاي گوناگون انساني در ايجاد، توليد، افزايش و نيز 
مبارزه با مخاطرات گوناگون به ويژه مخاطرات انســاني و نيز ارائة راه حل ها 
بپردازد. گفتني است كه همة مكاتب به يك اندازه به بحث مخاطرات درگير 
نيستند و بر اين اساس ميزان مخاطرات و مشكالت ايجاد شده نيز به يك 

اندازه نخواهند بود. 

كليد واژه ها: مكاتب سياسي، مخاطرات انساني، ايدئولوژي، برنامه ريزي، 
رويكرد حل مسئله

فلسفه جغرافيا
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 مقدمه
مخاطرات، باليا، فجايع، حوادث، اتفاقات و هر نوع مشكل و مصيبتي 
همراه و همزاد انسان ها و بخش جدايي ناپذيري از زندگي آن هاست. 
در قرآن مجيد به اين امر اشاره شده است: »لقد خلقنا االنسان في 
از  زيادي  بخش  اما  آفريديم(.  در سختي  را  انسان  ما  )همانا  كبد« 
اين مخاطرات توسط انسان و به دست وي ايجاد شده است: »ظهر 
الفساد في  البر و البحر بما كسبت ايدي الناس«. هر ساله بر ميزان اين 
مخاطرات نيز افزوده مي شود و زندگي بشر با مشكالت و سختي هاي 
بيشتري روبه رو خواهد شد. اما تالش انسان براي نه ريشه كن كردن 
بلكه كاهش مخاطرات و مبارزه با مشكالت داراي ارزش زيادي است: 
»و أن ليس  لألنسان إال ما سعي«. فقط سعي و كوشش انسان است 
كه باقي مي ماند. بنابراين، شناخت، همواره پاية اصلي حل مشكالت 
و ايجاد پيشرفت و رفاه است؛ لذا به دست آوردن اطالعات و دانش 
صحيح مناسب از مخاطرات، اقسام و ابعاد  آن ها براي رهروان علم و 

پژوهش، امري ضروري و الزم است. 
ديدگاه هاي متفاوت انساني نقش بسزايي در توليد، افزايش، كاهش 
يا حتي از بين بردن مخاطرات دارد. از اين جهت، مخاطرة انساني 
عنصري پويا به حساب مي آيد و در طي زمان و در نتيجة كاركردهاي 
نهادي دچار تحول و تغيير مي شود. به عبارت بهتر، زمينة ظهور بسياري 
از مخاطرات انساني ناشي از عملكرد نهادها و ساختارهاي سياسي و 
تصميم گيري هاي داخلي و خارجي و نيز ايدئولوژي حاكم است و يك 
فرد به عنوان عنصر يك جامعه الزامًا توانايي ايجاد مخاطره انساني در 
مقياس و فضاهاي وسيع را ندارد )لشكري تفرشي، 108:1393(، بلكه 
مجموعه افراد، گروه ها و جوامع از طريق ايدئولوژي ها، ساختارها و 
ديدگاه هاي گوناگون، زمينة تخريب يا بناي فضاي حياتي انسان ها را 
فراهم مي كنند. اين نوع مكاتب و ايدئولوژي ها اغلب تمايز آشكاري با 
هم داشته و تأثيرات متفاوتي را در زمينة مخاطرات به دنبال دارند. 
براي نمونه، برخي از ليبرال ها مسائل و مخاطرات زيست محيطي را 
ايجاد  و  واحد هاي سياسي  ميان  متقابل  وابستگي  افزايش  از  ناشي 
تغييرات اساسي در نظام دولت ها و نيز فرسايش حاكميت ها مي دانند. 
از نظر بوم شناسي نيز كميابي منابع طبيعي باعث افزايش شكاف  هاي 
اجتماعي مي شود و اشكال جديدي از تعارضات قومي و طبقاتي را 
به وجود مي آورد، در حالي كه از ديدگاه واقع گرايي، نوسانات در منابع 
طبيعي، افزايش يا كاهش قدرت دولت ها را به همراه دارد كه اين 
واحد هاي  ميان  موازنه  به هم خوردن  باعث  وضعيت خود مي تواند 
سياسي و مناطق گوناگون شود و زمينة ايجاد جنگ را فراهم كند. در 
نظرية ليبرال، اين حكومت ها هستند كه باعث بروز جنگ مي شوند، نه 
مردم. بر اين اساس، دموكراسي ها ذاتًا صلح طلب تر از ساير نظام هاي 
از  متشكل  كه  بين المللي  نظام  يك  ترتيب  بدين  هستند.  سياسي 
دولت هاي دموكراتيك  باشد به استقرار صلح  دائمي و از بين رفتن 
تعارض خواهد انجاميد. تحت اين شرايط، بازار آزاد و طبيعت انساني 
باعث ترغيب وابستگي متقابل مي شود كه اين خود به احتراز از جنگ 
و خشونت منتهي خواهد شد، زيرا در حالت وابستگي متقابل، بازيگران 
در هم پيوندي با يكديگر به سر مي برند و هر گونه اتفاقي در مورد يكي 
از آن ها مي تواند ديگران را نيز تحت تأثير قرار دهد )قوام، 1388 : 33(.

به طور كلي، افكار، ايدئولوژي ها، نظريه ها و مكاتب زيادي در حوزه هاي 

مختلف اجتماعي، سياسي، جغرافيايي، فرهنگي و ... به جامعة بشري 
عرضه شده است. در اين زمينه، طبقه بندي هايي در ارتباط با توليد، 
مقابله و ارائة راه حل در خصوص مخاطرات وجود دارد. مخاطرات رابطة 
مستقيمي با انسان دارد و سنجش آن براساس آثار آن بر انسان است 
به عالوه، انسان، ايدئولوژي، افكار و عقايد وي نقش زيادي در ايجاد 
مخاطرات در طي تاريخ و در مكان هاي مختلف دارد. بر اين اساس، 
اين مقاله درصدد سنجش ديدگاه ها و ايدئولوژي هاي منتخب و تأثير 

آن ها بر توليد و افزايش مخاطرات انساني است. 

 نحله هاي فكري و افزايش مخاطرات انساني

 آرمان گرايي يا واقع گرايي؟ 
نظرية آرمان گرايي مبتني بر فرض برگرفته شده از سنت روشنگري 
قرن هجدهم است كه مي گويد شرايط محيطي، رفتار آدمي را شكل 
مي دهد و تغيير چنين عواملي مي تواند مبناي دگرگوني رفتار انسان 
قرار گيرد. اين ديدگاه اعتقاد دارد كه نوع بشر قابليت دستيابي به كمال 

.)Harvey ،2000( يا دست كم استعداد  بهبود و پيشرفت را دارد
به عالوه، اين فرض در نظرية آرمان گرايان جايگاهي محوري دارد 
كه در سطح جامعه يا دولت ملي، منافعي هماهنگ در جهت استقرار 
صلح وجود دارد كه مبتني بر نفع افراد در وجود دنيايي صلح آميز 
است. به همين دليل، از جمله اصول  اساسي نظرية آرمان گرايانه، حق 
ملت ها براي تعيين سرنوشت خويش بود. حاصل اين جريان، ايجاد 
تكوين  در جهت  منافع  هماهنگي  تحقق  براي  كه  است  چارچوبي 

دنيايي صلح آميز الزم است. 
آرمان گرايي كه قبل از جنگ جهاني دوم از جايگاه ويژه اي برخوردار 
بود اقدام به ايجاد نهادها و سازمان هاي بين المللي كرد تا به كمك 
امنيت جمعي براي ايجاد صلح و ايجاد مدينة فاضله براي مردم تالش 
كند. از نظر عملي اين نظريه در سطح روابط بين الملل و ژئوپليتيك 
جهاني تأثيرات زيادي در جامعه در جهت ريشه كن كردن مخاطراتي 
چون جنگ و ناامني داشت، ولي با شروع جنگ جهاني دوم اهميت اين 
نظريه كاهش يافت )دوئرتي وفالتزگراف،30:1388(.از نظرليبرال ها،  
ريشة اصلي توليد مخاطرات، منافع فردي و جمعي يا همان غرايز 
نامشروع انسان ها و رقابت هاي نامعقول است. البته در اين زمينه نبايد 
آزادي انسان ها را در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
محدود كرد و بايد انسان را در اين حوزه ها آزاد گذاشت. هم چنين 
از نظر ليبرال ها راه  حل بسياري از مشكالت، توجه به سرشت پاك 

انسان هاست. 

نمودار1. ريشة  اصلي توليد مخاطرات انساني از ديدگاه آرمان گرايان

 

كه  حالي  در  دارد،  انسان ها  پاك  سرشت  به  اعتقاد  آرمان گرايي 
واقع گرايي ديدگاه بدبينانه نسبت به انسان دارد. توماس هابز معتقد 
است كه انسان گرگ انسان است. »از نظر هابز انسان ها چون براي 
اضطرار  دچار  است،  جنگ  وضعيت  ،كه  طبيعي  وضعيت  از  خروج 

9 رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و دوم / شمـــارۀ 2/ زمستان 1396



رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و دوم / شمـــارۀ 2/ زمستان 101396

هستند به هر حكومتي تن مي دهند، حتي اگر يك حكومت مستبد 
و مطلقه باشد. تصويري كه هابز از انسان ارائه مي كند، انسان بعد از 
اجتماع است، انسان خارج  شده از وضع طبيعي است، يعني انسان ها 
بد شده ا ند. انسان ها پاك و الاقتضا به دنيا مي آيند و حاكميت سياسي 

آن ها را بد مي كند« )قوام، 11:1388(.
واقع گرايان بر هميشگي بودن مبارزة قدرت، عدم امكان ريشه كن 
ساختن جنگ از زندگي بين المللي، تعارض منافع و دولت ها و به طور 
كلي، ظهور و بروز مخاطرات و ... تأكيد دارند )مشير زاده، 1384: 15(. 
انديشه هاي بدبينانة هابز و ماكياولي الهام بخش واقع گرايي كالسيك 
بوده است. كشورها حتي از افراد نيز بيشتر احساس ناامني مي كنند، 
اقتدار مركزي  و  فاقد هر گونه مرجع  قرار دارند كه  زيرا در نظامي 

مشروع براي جلوگيري از به كارگيري زور و خشونت است. 
در منطق موازنة قوا، جنگ نه تنها نامشروع نيست، بلكه براي كسب 
قدرت نيز در بعضي از مواقع الزم و ضروري است. بنابراين اگر كشوري 
مانند  مسالمت آميز  ابزارهاي  با  خود  قدرت  تأمين  از  رقبا  سوي  از 
چانه زني بازداشته شود، اين حق مشروع را دارد كه به جنگ متوسل 
از ديد واقع گرايان  شود )قربان نژاد و همكاران، 1393: 273-274(. 
كشورها نيز همانند انسان ها در تأمين منافع خود حريص و آزمند 
هستند و ماهيت خودخواه و قدرت طلب انسان ها و كشورها موجب 
منازعه و جنگ مي شود. بنابراين، از نظر واقع گرايان، اواًل قدرت به عنوان 
ابزاري براي افزايش منافع دولت ها و حفظ برتري موقعيت آن ها عاملي 
بسيار مهم تلقي مي شود، ثانيًا جنگ وسيله اي براي رسيدن به اين 
هدف هاست و ثالثًا افزايش قدرت دولت ها عامل مهمي در حفظ موازنة 

قدرت به شمار مي رود )قوام، 1387: 71-73(.

نياز دارد.  از دوست  به دشمن بيش  واقع گرايي  مي توان گفت كه 
تأكيد دارد و سازش و  انعطاف پذيري  اعتدال و  بر نوعي  واقع گرايي 
مصالحه را شيوه اي منطقي و هوشمندانه براي برخورد با مشكالت 
از  پرهيز  به منظور  و  و مخاطرات در جهان هرج ومرج گونه مي داند 
ولي  محدود  بهره گيري  بين الملل،  روابط  در  زور  از  بيشتر  استفادة 
سريع از آن را جايز و ضروري مي شمارد )قوام، 1388: 297(. از ديد 
فرايند هاي  از  مستقل  و  دارند  وجود  مخاطرات  واقع گرايي،  رويكرد  
اجتماعي و فرهنگي هستند، در حالي كه سازه انگاري بيان مي كند 
كه چيزي في نفسه خطر نيست، بلكه از راه و روش و نگرش ما نتيجه 
است  گرفته  شكل  اجتماعي  و  تاريخي  سياسي،  نظر  از  كه   شده  

)Wisner ,2003 :29( اين در حالي است كه برعكس اين ديدگاه، 
واقع گرايي اعتقاد به وجود خطرات در جهان هستي دارد. 

پيشرفته  و  صنعتي  توليد  و خطرات  پيامد ها  واقع گرا،  ديدگاه  در 
»جهاني« شده اند، اين »جهاني بودن« با يافته ها و بحث هاي علمي 
پيرامون تخريب الية ازن همراه شده است، توسعة نيروهاي مولد با 
توسعه و گسترش نيروهاي مخرب گره خورده و همراه با اين پويايي 
نوين، ستيز در يك جامعة جهاني در معرض خطر را پديد مي آورد. اين 
پويايي در مواردي همانند سانحة چرنوبيل نمايان مي شود. براساس 
خطر  معرض  در  جهاني  جامعة  يك  از  سخن  واقع گرايي،  ديدگاه 
بازتابندة اجتماعي شدن اجباري به صورت جهاني است كه به دليل 
خطراتي به وجود مي آيد؛ خطراتي كه تمدن آن ها را توليد كرده است 
)بك، 1388: 47(. به طور كلي، از ديدگاه واقع گرايي، ريشة بسياري از 

مخاطرات انساني در نمودار زير قابل مشاهده است: 

نمودار2. علل اصلي بروز و ظهور مخاطرات از ديدگاه واقع گرايان

توليد  فهم معماي  كليد  رقابت،  و  واقع گرايي، قدرت  تفكر  نظر  از 
مخاطرات انساني همانند خشونت و اعمال زور مخصوصًا در عرصة 
روابط بين الملل است. حاكميت سياسي )كشورها( در عرصة روابط 
بين الملل و فضاي ژئوپليتيك جهاني همواره نگراني هاي عميقي در 
ارتباط با بقاي امنيت و منافع ملي خود دارند. به همين دليل، دو 
به  امنيت خود  به وجود مي آيد:  روابط كشورها  رويكرد در خصوص 
معناي ناامني ديگران كه در آن به صورت بدبينانه و اغلب منفي به 
روابط بين قدرت ها و كشورها در عرصة سياست نگاه مي شود و راه حل 
عبور از ناامني و مخاطرات را افزايش نامحدود قدرت مي داند. اين نوع 
استراتژي نتايج ناگواري در تاريخ بشر به همراه داشته است. رويكرد 
دوم كه تا حدودي به كاهش مخاطرات و جنگ مي انجامد موازنة قوا 
يا موازنة قدرت است، يعني امنيت ما به معناي امنيت ديگران. در 
نتيجه صلح و امنيت كه نتيجة همكاري است با تغيير رويكرد كشورها 
به كاهش مخاطرات مي انجامد )براي مطالعة بيشتر ر.ك: لطيفيان، 

 .)1393

  ماركسيسم 
و  فقر  بدبختي ها،  تمام  اصلي  علت  ماركسيسم،  نظريه پردازان 
كج رفتاري هاي بشر را در طبيعت استثمارگر سرمايه داري مي دانند. 
اين نظريه پردازان مدعي اند كه فرايند انباشت سرمايه و افزايش منافع 
سرمايه داران به بي كاري بخش وسيعي از اعضاي طبقة محروم و به 
اين  كه  مي شود  منتهي  مازاد حاشيه اي«  ماركس »جمعيت  تعبير 
بي كاري علت اصلي كج رفتاري و توليد مخاطرات انساني در جامعه 
بر  تحميلي  سركوب كنندة  كنترل  با  سرمايه داري  هم چنين،  است. 
طبقات محروم، از جمله كارگران جامعه، موجب توليد جرم و جنايت 
مي شود. نظام سرمايه داري موجبات ارتكاب جرم اعضاي ساير طبقات 
را نيز فراهم مي سازد. فرايند انباشت سود و سرمايه در اين نظام و 
امپراتوري قدرتمند انحصار اقتصادي، راه تباني و كنترل خودسرانة 

بخش زيادي از اين مخاطرات 
توسط انسان و به دست 

وي ايجاد شده است: »ظهر 
الفساد في  البر و البحر بما 

كسبت ايدي الناس«. هر ساله 
بر ميزان اين مخاطرات نيز 

افزوده مي شود و زندگي بشر با مشكالت و 
سختي هاي بيشتري روبه رو خواهد شد
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قيمت ها و بازار و نابود كردن رقبا از صحنة اقتصادي و به طور كلي 
سروستاني،  )صديق  مي سازد  هموار  را  اقتصادي   و  سياسي  فساد 
1389: 72-71(. در اين رويكرد، جرم در واقع محصول بي عدالتي هاي 
اجتماعي و توزيع ناعادالنة ثروت است. در اين رويكرد ايدئولوژيك، 
اين اعتقاد وجود دارد كه نظام سرمايه داري، خود ذاتًا موجب تمركز 
ابزار توليد، صنعت و ثروت در دست يك طبقة خاص، يعني طبقة 
بورژوا و سرمايه دار مي شود و در نهايت به بي عدالتي اجتماعي، فقر، 
تنگدستي و بزهكاري و انحراف اجتماعي در بخش وسيعي از اعضاي 
محروم جامعه مي انجامد )شهرياري و شمس ناتري، 1394: 279(. 
توسعة  ماركسيستي  ايدئولوژي  اصلي  دغدغة  و  مهم  نگراني  يعني 
نابرابر عدالت اجتماعي و نابرابري هاي ناحيه اي است كه اين ها خود 
نتيجة تقسيم كار و بهره كشي از طبقة كارگر، منابع و محيط زيست 
به منظور كسب ارزش اضافي است )Harvey,2000(. در نظر ماركس، 
بروز فقر و بي كاري ناشي از تفكر سرمايه داري و انباشت سرمايه  در 
فضا، تهييج كنندة خودآگاهي طبقاتي ما بين نيروهاي استثمار شده 
)پرولتاريا( به ويژه كارگران صنايع در فضاي اجتماعي است )لشكري 

تفرشي، 1393: 112(.
طبقة كارگر خير مطلق است و طبقة سرمايه دار شّر مطلق؛ و ميان 
اين دو البته تضادي آشتي ناپذير وجود دارد كه جز با قيام قهرآميز و 
به نفع پرولتاريا يا همان افزايش مخاطرات انساني همانند شورش و 
ناامني، حل و فصل شدني نيست. منتها طبقة اشراف، هدف اصلي 
نبودند، چرا كه آنان ستم خود را در قالب پديده اي به ظاهر بي طرف به 
نام دولت و ديوان ساالري آن نهادينه و سامان دهي كرده  اند. ماركس 

در مانيفست نوشت: »قوة مجرية دولت جديد چيزي جز 
نيست«  بورژوازي  امور مشترك طبقة  ادارة  براي  هيئتي 
: 278(. از نظر ماركس، دولت  )ماركس و انگلس، 1380 
است  عبارت  آن«  تدبير  كمال  كه»نقطة  است  موجودي 
از »سرمايه سازي و بهره كشي بي رحمانه و مستمندسازي 
قدرت  پس   .)812  :1379 )ماركس،  مردم«  توده هاي 
روشنفكران و پرولتاريا بايد عليه دولت و به ويژه مشروعيت 
اين  از  زيرا  شود،  تجهيز  آن  نظامي  قدرت  و  سياسي 
ديدگاه »دولت نيروي سركوبگر همگاني اي است كه براي 

بردگي اجتماعي سازمان يافته است« )احمدي، 1379: 501(. از ديد 
ماركسيست ها بسياري از مفاهيم سياسي- جغرافيايي و پديده هاي 
اجتماعي ابزاري در دست طبقة حاكم و مخصوصًا مخلوق سرمايه داري 

هستند. 
براي مثال، حكومت از نظر ماركسيست هاي سنتي به مثابة ابزار طبقة 
حاكم است؛ نظري كه لنين هم به هنگام توصيف خود از حكومت، 
آن را ماشين سركوب يك طبقه به دست طبقة ديگر معرفي كرده 
است )موير، 1379: 144(. به همين دليل، بسياري از ماركسيست ها 
اقدام حتي از نوع خشن آن را در برابر طبقة حاكم و سرمايه داري كه 
باعث ايجاد بي عدالتي و فقر و بي كاري مي شوند، جريان طبيعي زندگي  
مي دانند و برخي از آن ها همانند لنينيست ها به تالش در اين زمينه 
دست مي زنند. افزايش مخاطرات انساني نتيجة اعمال و فعاليت هاي 
سرمايه داري در تمام عرصه ها مخصوصًا در عرصة اقتصادي است كه 
اين جريان در تمام سطوح و مقيا س ها يعني از جهاني تا محلي وارد 
شده است. راه حل مخاطرات و مشكالت بشر جز از طريق بازگشت به 

كمون ثانويه يا همان زندگي اشتراكي امكا ن پذير نيست و گزينه هاي 
سياسي همانند حكومت، دولت، حاكميت و ... جز ابزاري براي طبقة 
حاكم يا ابزاري براي سركوب توده  ها نيست و نمي توان از اين طريق 
انساني دل  يا حذف مخاطرات  راستاي كاهش  در  فضا  مديريت  به 

خوش كرد.

نمودار3. روند ايجاد و توليد مخاطرات انساني از نگاه ماركسيسم

        

از نظر ماركسيست ها ريشة همة  مشكالت در انباشت نهفته است. 
»وقتي كه لذت  انباشته در يك سو وجود دارد و زجر انباشته در سوي 
ديگر، راه حل مشكل چيزي نيست جز تحريك فقرا براي انقالب كردن 
عليه دولت كه حافظ اين لذات انباشته شده است و تعويض حكومت و 
جايگزين كردن آن با حكومتي كه نمايندة كل جامعه )در يك نگرش 
حداقلي( يا نمايندة طبقة ضعيف جامعه )در يك نگرش حداكثري( 
باشد و از اين جا، انديشة مبارزة شكل مي گيرد« )ارول، 1379 : 103(. 
از سوي ديگر رهيافت جديد ژئوپليتيكي، سياست واقع گرايانة قدرت 
را مردود مي داند. براي مثال، هاروي در اين رهيافت، كاپيتاليسم را از 

درون در دام تناقض گرفتار مي بيند كه درگير جابه جايي و بازساخت 
با بحران هاي در حال گسترش و تضاد ژئوپليتيكي به عنوان بخشي از 

فرايند حل موقتي بحران هاست )ميرحيدر، 1393: 296(.
به طور كلي، از نظر ماركسيست ها و شخص ماركس حكومت در طول 
تاريخ ابزاري براي بهره كشي از توده ها توسط طبقات حاكم بوده است 
و نبرد طبقاتي مهم ترين تحول تاريخي به شمار مي رود. از نظر اين 
عقيده، انباشت در سيستم سرمايه داري نيز به مخاطرات زيست محيطي 
مي انجامد، يعني انباشت در نهايت به تقاضا براي مواد خام مي رسد و 
اين امر موجب بهره كشي از طبيعت و در نهايت بحران ها و مشكالت 
زيست محيطي مي شود. سپس به منظور كسب حداكثر ارزش اضافي 
نيروي انساني به حداكثر ممكن استثمار مي شود. پس اين سيستم 
اقتصادي مجبور است با قوانين دروني خود، توليد را افزايش دهد و در 

از نظر واقع گرايان، اواًل قدرت 
به عنوان ابزاري براي افزايش منافع 

دولت ها و حفظ برتري موقعيت 
آن ها عاملي بسيار مهم تلقي 

مي شود، ثانيًا جنگ وسيله اي براي 
رسيدن به اين هدف هاست و ثالثًا 
افزايش قدرت دولت ها عامل مهمي در حفظ 

موازنة قدرت به شمار مي رود
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نتيجه با تهاجم، بهره كشي اجتماعي و زيست محيطي در تقابل با جهان 
شكننده و آسيب پذير قرار گيرد. روند فناوري هاي نوين و اين تضاد و 

تقابل مستقيمًا زندگي طبيعي را تهديد مي كند. 
توجيه  براي  سرمايه داران  سوي  از  كه  استدالل هايي  از  يكي 
ارائه مي شود اين مسئله است  نابرابري هاي ناحيه اي و بين ناحيه اي 
برابر  به طور  نمي توانند  و  نمي شوند  زاده  برابر  تولد  مردم هنگام  كه 
بهره مند  از فرصت ها  است  نابرابر  توليد  ابزار  تملك  در جوامعي كه 
براساس  جامعه  سياسي  اجتماعي-  اقتصادي  سازمان  اگر  شوند. 
شود  طراحي  شهرنشينان  و  ثروتمندان  به  متمايل  سياست هاي 
اين   .)11  :1388 )قوام،  شد  خواهد  تشديد  نابرابر  وضعيت  اين 
عقيده مي تواند در امر تجزيه و تحليل رابطة سرمايه داري با محيط 
طبيعي نيز به كار برده شود. در شيوة توليد سرمايه داري، طبيعت 
اقتصاد  گسترش  و  توسعه  به منظور  را  دائمي  اجبار  سرماية  رقابتي 
باعث  جامعه  مقياس  در  انباشت  سرمايه(.  )انباشت  مي كند  ايجاد 
افزايش تقاضا براي مواد خام مي شود كه اين امر موجب بهره كشي از 
 طبيعت و در نهايت، بحران ها و مشكالت زيست محيطي خواهد شد

 .)Harvey ،2000( 

  ساختارگرايي
از  انسان ها  رفتار  كه  عقيده اند  اين  بر  ساختارگراها 
سوي نيروهاي ناخودآگاهي كه در كنترل انسان نيستند 
 :1393 )ميرحيدر،  شده اند  تعيين  قبل  از  )ساختار ها( 
465(. ديدگاه ساختارگرايي از طريق رابطة بين مصيبت 
محيطي و توسعه نيافتگي و وابستگي اقتصادي جهان سوم 
القا شده بود. در اصل اين عقيده وجود دارد كه افزايش 

مصيبت هاي كشورهاي توسعه يافته بيشتر به خاطر توجه افراد به امور 
اقتصادي جهاني، گسترش سرمايه داري و در حاشيه قرار گرفتن مردم 
)اسميت، 1382:  ژئوفيزيكي  اثر حوادث  تا  فقير و مستضعف است 

.)79-83
در اصل در اين تفكر، افزايش مخاطرات افراد و جوامع، بيشتر به 
دليل توسعه نيافتگي متعادل و موزون، وابستگي بيش از حد به اقتصاد 
سكونتگاهي  ساختار  غيرپويا،  فرهنگي  و  آموزشي  ساختار  بيروني، 
همه،  از  مهم تر  و  شكننده  طبيعي  محيط  وجود  و  محدود كننده 
اقدامات  و  برنامه ها  متن  در  مستضعف  و  فقير  افراد  به  بي توجهي 
ساختاري و در حاشيه بودن آنان است. براساس اين تفكر و بينش 
هر جا محيط ناپايدار و شكننده باشد و به صورت پي درپي يا تركيبي 
پديده هاي مخاطره آميز رخ دهد و در دراز مدت فعاليت افراد و جوامع 
را تحت تأثير خود قرار دهد و تغييرات سريع و مكرر محيطي در آن 
اتفاق افتد، امكان اينكه جامعة ساكن آنجا بتواند نسبت مخاطرات خود 
را كاهش دهد بسيار كم است. تفكر مبتني بر ساختار به اين مطلب 
مي انديشد كه افراد و جوامعي كه در معرض مخاطره قرار مي گيرند، 
فاقد درك كافي در خصوص مخاطرات رودرروي خود هستند. يعني 
ساختار آموزشي به آن ها كمك نكرده است كه درك و آگاهي الزم 
از مخاطرات داشته باشند. افراد جامعه اي كه درك كافي از مخاطرات 
خود ندارند، به خرافات و رفتارهاي غيرمعقول و غيرمنطقي سرگرم 
مي شوند. آن ها از نظر زماني آمادگي الزم براي كاهش مخاطرات خود 

و نيز، منابع كافي در اختيار ندارند. تفكر مبتني بر ساختار به تعادل 
بين جمعيت و منابع و بهره  وري مي انديشد و معتقد است كه افزايش 
جمعيت و به دنبال آن افزايش بهره وري، منابع بيشتري احتياج دارد و 
محدوديت منابع نيز سبب افزايش مخاطرات مي شود )مقيمي، 1393: 

.)132-135
به طور خالصه، در اين ديدگاه اعتقاد بر آن است كه توسعه نيافتگي 
وضعيتي آني و زودگذر ندارد و هم چنان در حال پيشرفت است و 
با انديشيدن به جهان سوم درمي يابيم كه اين عقب ماندگي به علت 
وابستگي فناورانه و نامتعادل بودن موازنة بازرگاني بين ملت هاي فقير و 
 )LDC( غني است. مصيبت و بدبختي در كشورهاي كم توسعه يافته
بسيار ساده اتفاق مي افتد و با اختالف طبقاتي زياد بين ثروتمندان و 

فقرا افزايش مي يابد )اسميت، 1382: 79-83(.
به عالوه، مكتب وابستگي در برداشت ساختار گرايانه، نظام جهاني 
اختاپوسي چند سر با شاخك هاي قوي است كه مستمراً ثروت را از 
جوامع فقير پيراموني به مراكز ثروتمند منتقل مي كند )مشير زاده، 
و  پيرامون  و  مركز  بين  نابرابر  روابط  به  مكتب  اين   .)15   :1384
از بحران ها و مخاطرات اصلي در  نابرابري ها به عنوان يكي  افزايش 

جهان تأكيد مي كند. عدم توسعه يافتگي، جنگ، غارت منابع و مازاد 
اقتصادي، عرضة كاالهاي مصرفي و ترويج مصرف گرايي، تجارت نابرابر، 
مديريت نادرست و سلب مالكيت و تصاحب قسمت اعظم يا حتي تمام 
توليد اضافي يا ارزش اضافي و به طور كلي روابط استعماري ارمغان 
كشورهاي مركز براي پيرامون يا توسعه نيافته است )پاپلي يزدي و  
ابراهيمي،1387: 97(. در اين زمينه، ماركس استدالل كرد كه بورژوازي 
)طبقة صنعتي شهرنشين( به دنبال جست وجو براي سود و بهره كشي 
از پرولتاريا )طبقة كارگر(، افق هاي جغرافيايي شان را گسترش داده و 
كشورهاي پيراموني را به داخل سيستم )جهاني( كشانده و  آن ها را 
به شكل تهيه كنندگان مواد خام و منبع كارگر ارزان تبديل مي كند. 
افرادي  قديمي تر  نظريات  كه  بود  انقالب  سرانجام  وي  نتيجه گيري 
)مدينة  يوتوپيايي  انترناسيوناليسم  در خصوص  همانند سن سيمون 
فاضله( را بيان مي كرد. اما دو نكتة جالب در بحث هاي ماركس وجود 

نظريه پردازان ماركسيسم، علت 
اصلي تمام بدبختي ها، فقر و 

كج رفتاري هاي بشر را در طبيعت 
استثمارگر سرمايه داري مي دانند. 

اين نظريه پردازان مدعي اند كه 
فرايند انباشت سرمايه و افزايش 

منافع سرمايه داران به بي كاري بخش وسيعي 
از اعضاي طبقة محروم و به تعبير ماركس 

»جمعيت مازاد حاشيه اي« منتهي مي شود كه 
اين بي كاري علت اصلي كج رفتاري و توليد 

مخاطرات انساني در جامعه است
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سرمايه داري  توسعه،  و  گسترش  منطق  كه  است  آشكار  اواًل  دارد: 
فرهنگي و اقتصادي است؛ ثانيًا ماركس اين فرايند را وابستگي ملت ها 
مي ديد كه در آن تداوم و ظهور دولت- ملت ها را تشخيص داد. اين 
قسمت  دوم خود به ايجاد نظريات وابستگي، نظرية نظام هاي جهاني و 

 .)murray, 2000: 30-31( نظرية مدرنيزاسيون انجاميد
در نهايت، طرفداران مكتب ساختاري )ساختارگرايي( از ديدگاه نظري 
از اقتصاد سياسي طرفداري مي كنند. اين نگرش بيشتر روي تخمين و 
ارزيابي خطر و تحقيق پيرامون حوزة اقتصادي تكيه دارد و هم چنين 
بر پيچيدگي تعادل در اكولوژي و ارزش هاي هنري محيط و طرح هاي 
مهندسي مورد نياز در مقياس بزرگ تأكيد دارد )اسميت، 1382: 85(. 

 كاركردگرايي 
اصول اساسي كاركرد گرايي عبارت اند از: 1. نگرش به جامعه به عنوان 
يك سيستم كلي؛ 2. در ميان نيروهاي اصلي سيستم علي از جمله 
اصول اساسي است؛ 3. وضعيت تعادل و موازنه در نظام هاي اجتماعي؛ 
اجتماعي  ساختار  عناصر  بين  متقابل  روابط  بافتن  براي  تالش   .4
)Havey,2000(. مكتب كاركردي نگاهي سيستمي به جامعه و محيط 

دارد. محققاني همچون اميل دوركيم جامعه را همانند يك موجود 
زنده، يك سيستم در مكان و زمان مي پندارند و اجزاي سيستم را 
كل  اين  ضرورت هاي  يا  نياز ها  اساسي  كاركردهاي  تكميل كننده 
مي دانند. هم چنين در اين ديدگاه رابطة علي- معلولي مدنظر قرار 
مي گيرد و روابط بين اجزاي كاركردي همانند حفظ موجوديت جامعه 
و حفظ تعادل محيط و به طور كلي سيستم را بر عهده دارند. بنابراين، 
سيستم زماني به حيات خود ادامه مي دهد كه در تعادل به سر ببرد 

)شكويي، 1389: 199(.
وجود  كاركردگرايي،  به  معتقد  نظريه پردازان  ديد  از  هم چنين 
گروه  يكپارچگي  موجب  نه تنها  »منازعات  مخصوصًا  و  مخاطرات 
مي شود، بلكه به ايجاد هويت گروهي نيز كمك مي كند، مرزهاي 
مي دهد.  افزايش  را  گروه  انسجام  و  مي سازد  روشن تر  را  گروه 
»مقولة  به عنوان  را  منازعه  جديد،  دوران  متفكران  از  بسياري 
اجتماعي«  پيشرفت  و  دگرگوني  تحليل   براي  اصلي  تبيين كنندة 

لحاظ  به   .)479   :1388 فالتزگراف،  و  )دوئرتي  كرده اند«  انتخاب 
مفهومي، كاركرد گردايي به سيستم توجه مي كند و به صاحب نظران 
هوادار اجازه نمي دهد كه مشكالتي از قبيل فقر، جنگ، بيماري و 
كاركردگرايي  اين،  بر  عالوه  دهند.  قرار  توجه  مورد  را  نژاد پرستي 
متهم است به اينكه همواره هوادار كنترل اجتماعي است تا تغيير 

.)Harvey ،2000( اجتماعي
از زمان ماكياولي به اين  سو، بسياري از نظريه پردازان اجتماعي قائل 
به وجود رابطة مهمي ميان منازعه در داخل جوامع و منازعه در ميان 
جوامع بوده اند. اين فرض به يكي از ماندگارترين فرضيه ها در نظرية 
منازعة اجتماعي انجاميده است. رابطة مزبور را مي توان به دو شكل 
صورت بندي كرد: 1. منازعة داخلي با منازعة خارجي همبستگي منفي 
يا معكوس دارد؛ 2. انسجام داخلي با درگيري در جنگ هاي خارجي 
همبستگي مثبت يا مستقيم دارد. در تمام دوران ها، آن دسته از رهبران 
روبه رو  فزاينده اي  و مشكالت  آشوب  با  در كشور خود  كه  سياسي 
بوده اند به عنوان يك تاكتيك انحرافي، آشكارا به فكر ماجراجويي هاي 
نظامي خارجي افتاده اند. براي مثال، ويليام جيمز جنگ را »دايه اي 
جوامع  به  را  انسجام  باستان  اعصار  در  كه  مي دانست  خون خوار« 
هواداران   .)481  :1388 فالتزگراف،  و  )دوئرتي  مي آموخت 
پارسونز كه بيشتر به نظم و پايداري اجتماعي عالقه مندند 
تا دگرگوني و پويش اجتماعي، منازعه را نوعي بيماري تلقي 
مي كنند كه داراي عواقبي گسيختگي زا و بدكار كردي است. 
اما بيشتر جامعه شناسان اروپايي و نيز بيشتر جامعه شناسان 
به  اجتماعي  مثبت  مقاصد  در خدمت  را  منازعه  آمريكايي 
وسيله  هم  خشونت بار  منازعة  گاهي  حتي  آورده اند.  شمار 
سودمندي براي حل اختالفات در داخل و در ميان جوامع 

قلمداد شده است. 
شواهد تجربي دال بر وجود اين رابطه است. براي مثال، تانتر بعدها 
در جريان مطالعة صحنة داخلي اياالت متحده در طول دوران جنگ 
ويتنام، اعتقاد يافت كه ميان يك جنگ خارجي كه بدون موفقيت 
آشكاري ادامه دارد و بروز آشوب داخلي، نوعي همبستگي مستقيم 
وجود دارد )دوئرتي و فالتزگراف، 1388:  483(. از نظر سارتر در جهان 
تابع اصل كميابي، روابط برادري ممكن نيست و فرد همواره در جوار 
»اغيار« به سر مي برد. »غير« براي »خود« موجودي دشمن صفت و 
تهديد كننده است. از اينجا منازعه و نفي و نسبي وارد حوزة رابطه هاي 
انساني مي شود )sarte,1976:207(. يعني تفاوت هاي هويتي در همه جا 
آيكنوگرافي  نظرية  براساس  هم چنين،  دارد.  وجود  مكان ها  همة  و 
هارتشون،  كاركرد گرايي  نظرية  نيز  و  گاتمن  ژان  سيركوالسيون  و 
نيروهاي گريز از مركز و گراينده به مركز و گراينده به مركز وارد عرصه 
مي شوند و تفاوت ها و تشابهات را در راستاي مهندسي اجتماعي ما در 

برابر آن ها مي آفرينند. 
يك نظرية جالب تر كه با داده هاي موجود نسبتًا بهتر تأييد مي شود 
منازعه را نه تابع فقر، بلكه تابع توسعه و تغيير اجتماعي مي داند. جيمز 
روزنا مدعي است كه »هرگونه دگرگوني اجتماعي سريع تر رخ دهد 
احتمال بروز خشونت درون اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود« )دوئرتي 
و فالتزگراف، 1388: 497(. الكسي دتوكويل نيز اين مورد را در ارتباط 

با انقالب فرانسه توضيح مي دهد. 
خالصه آنكه از نظر كاركردگرايي ، رابطه علت و معلولي يا به عبارتي 
ضرورت و نياز به تداوم كاركرد سيستم و بقاي آن، علت اصلي توليد و 

آنارشيسم به مفهوم هرج ومرج 
است كه در آن، نفي هر گونه 
حكومت، برابر با بي قانوني و 
آشوب تلقي مي شود. گروه هاي 
آنارشيستي ويرانگري را با انقالب 
و دگرگوني اساسي، يكي مي دانند 

و در نهايت به ترور و وحشت روي مي آورند. 
ژوزف پرودن فيلسوف و روزنامه نگار فرانسوي 
معتقد است كه آنارشيسم به معناي نفي 
حكومت و مالكيت اموال است كه اين دو، ماية 
شر و فساد هستند



1391:  29-28(. براي آنارشيست ها، حكومت ذاتًا شر مطلق و ابزاري 
براي سركوب توده هاست. )موير، 1379: 147(. از نظر ميليون ها نفر 
از مردم جهان، اين خود دولت آن هاست كه تهديد امنيتي به شمار 
مي رود، نه »دشمن« )كالرك، 1389: 236(. به گفتة باكونين »دولت ها 
هيچ  راه و روش ديگري جز برده كردن و به اسارت گرفتن مردم، كه 
Bakun- )هدف وجودي آن ها را تشكيل مي دهد، در برابر خود ندارند« 

in, 1971:3(. روسو، دولت را مسئول تمامي مشكالت جامعه دانست و 
ماركس حكومت ها را حافظ ايدئولوژي و عامل الينه شدن مردم خواند؛ 
ايده اي كه از طريق آن، مبارزه با حكومت و براندازي آن به يك سنت 
سياسي تبديل شد. برخي از مخاطراتي كه توسط حكومت و مالكيت بر 

اموال ايجاد مي شود شامل موارد زير است: 

نمودار5. مخاطرات ايجاد شده توسط حكومت از نگاه آنارشيست ها

         

آنارشيست ها معتقدند كه ملت ها اصيل اند ولي حكومت ها و دولت ها 
واقعي نيستند. ملت ها مي توانند بدون وجود دولت ها و بدون وجود 
سياست و جريان هاي آن در كنار يكديگر همزيستي داشته باشند و از 
طريق تعاوني ها و ايجاد همكاري و سازمان هاي غيردولتي به مديريت 
سرزمين و ملت خود دست زنند. اما اين حكومت ها هستند كه براي 
تأمين اهداف سياسي خود اغلب مخاطراتي همانند جنگ، خشونت، 
تروريسم و غيره را مي آفرينند. آن ها اعتقاد به وجود حكومت ندارند. 
ولي »سيستمي كه حكومت را به اقتدار محلي تضعيف مي كند، ديگر 
توان مقابله با تهديدات اجتماعي و سياسي چندجانبه را ندارد، چرا 
كه وسيله اي براي مبارزه نخواهد داشت. سقوط سيستم بين الملل نه 
به دليل جنگ هاي بين حكومتي مثل 1914م خواهد بود، بلكه عدم 
وجود حكومت، وجود تروريست ها، بحران اقتصاد ملي مثل آرژانتين، 

.)Hirst, 2002( »بحران در بازارهاي مالي و ... است
از ديدگاه جان گري، خطر اصلي در عصر امروز از ضعف  حكومت ها 
و دولت ها ناشي مي شود. به نظر وي »رفاه انساني و اجتماعي امروز بشر 
به طور عمده از جانب دولت  هاي فروپاشيده و ضعيف تهديد مي شود« 
)كالرك، 1389: 137-136(. از آنجا كه تأثيرات سيستمي به صورت 
دولت هاي  روي  بيشتر  مسلمًا  آن  نتايج  مي آيند،  وارد  جهان شمول 
ضعيف متجلي مي شود. چنان كه به نظر بوزان »تأثيرات نفوذي نظام 
بين الملل بر دولت هاي ضعيف با سرعت بسيار زيادي نسبت به تحول 
داخلي خود اين دولت ها، افزايش يافته است« )كالرك، 1389: 238(.

 فاشيسم
اصطالحاتي همانند فاشيسم و نازيسم كه بيانگر مكتب ها و افكاري 
هستند كه به جامعة بشري عرضه شده اند خود، اغلب نمادي از توليد 
خشونت و مخاطره در فضاي اجتماعي انسان ها در طي تاريخ به ويژه در 
نيمة اول قرن بيستم بوده اند. فاشيسم توفيق چنداني از نظر اجتماعي- 
سياسي در هيچ  جايي از جهان نداشته است و فقط پيروزي هاي نظامي 
آلمان و ايتاليا در جنگ جهاني دوم بود كه اين نحلة فكري را تا حدودي 

فاشيسم به طور كلي عبارت است از 
روشي از حكومت كه به حد افراط 

حالت استبدادي و دسته جمعي 
)توتاليتر( دارد. اين طرز حكومت ابتدا 

در ايتاليا به ظهور رسيد و سپس با 
عنوان فاالنژيسم و فرانشيسم در تحت 

پيشوايي ژنرال فرانكو در اسپانيا و با 
نام نازيسم در آلمان به وجود آمد

افزايش مخاطرات انساني است و تنها از طريق هماهنگي و انسجام كامل 
سيستم مي توان مخاطرات را صرفًا در درون فضاي خودي يا همان 

سرزمين يك كشور كاهش داد 

نمودار4. كاركردگرايي و عوامل مؤثر در توليد و افزايش مخاطرات انساني

      

 ايدئولوژي ها و مكاتب سياسي 
آنارشيسم 

براساس فلسفة آنارشيسم، هر قدرت سياسي متمركز بدون استثنا 
لذا وجود حكومت  و ستمگري در جامعه مي شود،  بروز ظلم  باعث 
و دولت ضرورت ندارد. حكومت هاي سياسي نه تنها مردم را فاسد و 
استثمار مي كنند، بلكه شخصيت انسان را پايمال مي كنند و مانع نمو و 
تكامل بشر مي شوند. آنارشيست ها در عمل اعتقاد داشتند كه با شدت 

عمل و طغيان و با ترور رهبران نظامي و سياسي كه قدرت را در دست 
دارند مي توان به هدف خويش رسيد )پازارگاد، 1343: 33(.

در واقع، آنارشيست ها با اتكا به تعريفي خوشبينانه از انسان، تهديد 
بي نظمي و ناامني در اجتماع طبيعي را به عنوان مبنايي كه معمواًل در 
اثبات ضرورت اقتدار و اطاعت و ابزار آن يعني حاكميت، سلسله مراتب، 
)هي وود،  كردند  انكار  بود،  استناد  مورد  آن  مانند  و  مجازات  قانون، 
1379: 325(. »آنارشيسم به مفهوم هرج ومرج است كه در آن، نفي 
هر گونه حكومت، برابر با بي قانوني و آشوب تلقي مي شود. گروه هاي 
آنارشيستي ويرانگري را با دگرگوني اساسي، يكي مي دانند و در نهايت 
به ترور و وحشت روي مي آورند. ژوزف پرودن فيلسوف و روزنامه نگار 
فرانسوي معتقد است كه آنارشيسم به معناي نفي حكومت و مالكيت 
اموال است كه اين دو ماية شر و فساد هستند« )حافظ نيا و همكاران، 
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بر سر زبان ها انداخت و با شكست متفقين بعد از 1945 و بعد از جنگ 
همكاران،  و  )حافظ نيا  شد  سياسي  نابودي  به  محكوم  دوم،  جهاني 

.)27-28 :1391
فاشيسم به طور كلي عبارت است از روشي از حكومت كه به حد افراط 
حالت استبدادي و دسته جمعي )توتاليتر( دارد. اين طرز حكومت ابتدا 
در ايتاليا به ظهور رسيد و سپس با عنوان فاالنژيسم و فرانشيسم در 
تحت پيشوايي ژنرال فرانكو در اسپانيا و با نام نازيسم در آلمان به وجود 

آمد )پازارگاد، 1343: 127(.
ميان  در  انساني  توليد مخاطرات  و عملي  نماد عيني  ميليتاريسم 
به  مرتبط  آن  تبليغي  و  فلسفي  ريشه هاي  كه  است  بوده  كشورها 
فاشيست ها بود. ميليتاريسم مدنظر اين مكتب عبارت است از اعتقاد 
به اينكه جنگ و هميشه آماده بودن براي جنگ مهم ترين وظايف ذاتي 
يك ملت و عالي ترين اشكال خدمات عامه است )پازارگاد، 1343: 33(. 
هيچ مكتب يا فكري همانند فاشيسم زمينه ساز و ايجاد كنندة  مخاطرات 
عظيمي همانند دو جنگ جهاني نبوده است. افكار نژاد پرستي، روش 
توتاليتري، استفاده از خشونت و زور به جاي اعتماد به عقل، آمادگي 
براي جنگ، استبداد، عدم اعتماد به حقوق بين الملل، دروغ پردازي و 
به كارگيري بسياري از ديگر اخالقيات ناپسند و منفي به صورت عملي در 
زندگي جمعي و در عرصة روابط بين كشورها حاصلي جز ايجاد توفاني 
از مخاطرات همانند جنگ هاي جهاني و خشونت و ارعاب نمي توانست 
داشته باشد. برخي از داليل و انگيزه ها براي ايجاد مخاطرات، خشونت و 

مخصوصًا جنگ توسط اين ديدگاه شامل موارد زير مي شود: 
1. عدم اعتماد به عقل

2. دروغ و خشونت

3. مغالطه كاري در مورد نخبگان و رهبران

4. امپرياليسم

5. نژادپرستي

6. خط مشي توتاليتر

7. استبداد

8. عدم اعتماد به توانايي مردم

9. برتري طلبي طبقاتي

10. استفاده از جبر و جور

11. ترغيب به بداخالقي

12.  ميليتاريسم

 توليد و مخاطرات
 انساني ناشي از

نموار6. فاشيسم و علل توليد مخاطرات انساني

 نتيجه گيري 
و  حوزه ها  در  جرائم  و  مخاطرات  از  عظيمي  حجم  با  امروزه  بشر 
قتل،  نظير  جرائمي  روبه روست؛  دنيا  سراسر  در  مختلف  بخش هاي 
محيط  تخريب  قمار،  اختالس،  اسناد،  جعل  جرح،  و  ضرب  دزدي، 
زيست، جنگ و درگيري، ظهور افراط گرايي و غيره. اين گونه مسائل 
در طي تاريخ بي سابقه بوده و انسان عصر حاضر با دنياي جديدي از 
مخاطرات در مقياس هاي گوناگون مواجه است. مثال هاي ذكر شده 
در ارتباط با مخاطرات، فضاي زندگي انسان ها را با يأس و نااميدي 
مواجه ساخته و آينده اي نامطمئن و نااميد كننده را نشان مي دهد. نبود 
نگاه نظام مند و ساختاري به مخاطرات، نه تنها كاهش مخاطرات را به 
همراه ندارد، بلكه حتي مي تواند به بروز مخاطرات بيشتر نيز بينجامد. 
شناخت ديدگاه هاي گوناگون و ايدئولوژي هاي انساني و تأثير آن ها در 

توليد، افزايش و كاهش مخاطرات در نوع خود جالب است و با مقايسه 
و انتخاب بهترين راه حل ها مي توان به ايجاد جامعه اي كم خطر اميدوار 
بود. از مجموع بحث هاي ارائه شده مي توان مطالب زير را به صورت 

مشخص بيان كرد:
1. حجم مخاطرات انساني بيش از مخاطرات طبيعي است و برخالف 
لطمات  سبب  مي كند   عمل  طبيعت  سيستم  چرخة  از  خارج  آن، 

غيرقابل برگشت خواهد شد. 
2. بخش اعظم مخاطرات ريشة انساني دارد؛ به دليل دست كاري هاي 
مصنوعي و انساني در مناطق آسيب پذير همانند گسل ها، دامنة كوه ها، 
روي  طبيعي  حالت  از  بيش  مخاطرات  نوع  اين   ... و  رودها  حاشية 

مي دهند. 
و  مكاتب  نوع  اين  كه  است  بشر عرضه شده  به  زيادي  مكاتب   .3
ايدئولوژي هاي انساني با توجه به محدوديت هاي دنيوي و مادي، زمينة 

مخاطرات را به وجود آورده اند. 
4. هر يك از مكاتب مطرح شده با سهم متفاوت مخاطره آفرين بوده اند. 
5. با اين حال، راه هاي گوناگون از سوي مكاتب مختلف براي حل 

مشكالت مطرح شده است. 
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گپ و گفتی با دبيران استان مركزی
دکتر مهدی چوبينه 

 ليال اصالحی: من ليال اصالحی هستم، فوق ليسانس جغرافيا و 
دبير دبيرستان های ناحية يک اراک. سابقة تدريسم بيشتر در مدارس 
نمونه بوده است. در مورد کتاب جديد التأليف، موضوعی که بيشتر به 
 نظرم می رسد اين است که بعضی از درس ها يک هدف کلی ندارند، يعنی 
آدم مسير حرکت درس را متوجه نمی شود، به خصوص همين درس اول 
که معلوم نيست هدفش چيست و ما می خواهيم در اين درس به کجا 
اول  صفحات  در  دقت  با  برسيم. 
و  مورد جغرافيا  در  که  می بينيم 
هدفش در زندگی صحبت می کند، 
را  تاريخی  بعد می آيد جغرافيای 
می گويد، بعد تقسيم بندی رشتة 
جغرافيايی را می گويد، بعد دوباره 
می رود سراغ مثاًل  مباحث جغرافيا، 
اين ها  فلسفة جغرافيا و در مورد 
و  يعنی جسته  می کند،  صحبت 
گريخته. مثل اين است که فقط اين ها را کنار هم قرار داده باشند. نه 
سلسله مراتبی، نه هدف و برنامة مشخصی؛ نمی دانيم از کجا می خواهيم 

برويم و به کجا بايد برسيم که اصاًل برای امثال ما قابل درک نيست.
مطلب ديگر اينکه با وجود همان سرفصل های سال گذشته تنوع 
مباحث زياد است و در عين حال که به تک تک آن ها زياد پرداخته نشده 
و فقط يک اشاره ای کرده و رد شده، دنيايی سؤال برای دانش آموز و 
دنيايی مشکل برای دبير و ... را باقی گذاشته، طوری که انگار همة 
اين ها رها شده اند. من فکر می کنم اگر می آمديم هر سال يک سری 
مباحث خاص را در هر پايه تدريس می کرديم شايد اين مشکل حل 
می شد. مثاًل می بينيم دانش آموز ما از دورة ابتدايی دارد زندگی شهری 
را می خواند، روستايی را می خواند، قطب های صنعتی را می خواند، با 
خدمات بخش های مختلف آشنا می شود، بعد چند وقت ديگر دوباره 
اين ها تکرار می شود. خب، بهتر است از اول آن مباحث ابتدايی را بگوييم 
بعد بيايم سراغ دوره های متوسط و يک سری مباحث تخصصی تر را 
بگوييم و در متوسطة دوم با برنامه ريزی بهتر با فضاهای جغرافيايی آشنا 

 اشاره
در ارديبهشت ماه سال 96 فرصتی 
فراهم شــد تا در جمع دبيران استان 
مرکزی باشيم. در اين برنامه سردبير 
مجلــه، دکتر شــايان نيــز حضور 
اردوگاه  در  نشســت  محل  داشتند. 
بود.  خمين  شــهر  خمينی)ره(  امام 
در بيــن برنامه های صبح و بعدازظهر 
با جمعــی از همکاران اين اســتان 
گفت وگويی صــورت گرفت تا نظرات 
خود را در مورد کتاب جديد پاية دهم 
و هم چنين نظرات و انتظارات خود را 
در مورد مجلة رشد آموزش جغرافيا 
اعالم کنند. آنچه در ادامه می خوانيد، 
حاصل اين گفت وگــو و ديدگاه ها و 
پيشــنهادهای اين عزيزان اســت. 
اســتان ها سرگروه های  از  برخی  در 
آموزشی اســتان به انتخاب و ابتکار 
خود، ميزگردهايی را تدارک می بينند 
و گردانندگان مجله را ياری می کنند تا 
صدای دبيران استان خود را به گوش 

همکاران ديگر استان ها برسانند.
مجلــة رشــد آمــوزش جغرافيا 
برگزاری چنين  برای  را  آمادگی خود 
گفت وگوهــای تخصصی در ســاير 

استان ها اعالم می دارد.
ميزگرد  اين  در  شــرکت کنندگان 

عبارت بوده اند:
خانم ها ليال اصالحی، طوفان محمدی، 
مرضيه مقدم، زهــره صالحی، آقايان 

عباس سماعی و خالقعلی شاملو.

سفره  انداخته صد صدا دارد!

گفت و گو
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شويم و اينکه من حاال بايد چه کار کنم؟ من حاال وظيفه ام چيست؟ 
در اين دوره بهتر است دانش آموزان را با ويژگی های زندگی شان آشنا 
بکنيم و اينکه االن وظيفه شان برای مراقبت از محيطشان و محافظت 
از محيط زيست شان چيست؟ يعنی در دورة دوم متوسطه بيشتر بايد 

بهره برداری ها و نگرش های بهتر فکر کنيم.
در مورد نواقص کتاب هم که صحبت شد، بايد بگويم برخی نقشه ها 
زيرنويس ندارند و آن ها هم که زيرنويس دارند، زيرنويس ها با نقشه ها 
مطابقت ندارند. مثاًل در قسمت آب وهوا زيرنويس مربوطه به بيابان آمده، 
در صورتی که نقشه اصاًل بيابانی را نشان نمی دهد و بيشتر کوه ها را نشان 
می دهد. يا مثاًل در صفحة 42 در بخش ناهمواری ها، اصاًل نقشه ها تناسب 

با مباحث ندارند يا اصاًل بحثی در مورد نقشه نشده است.
در مورد مجله هم مشکل من بيشتر دسترسی به مجله است. بعضی 
از مدارس که روی درس های تخصصی )به خصوص فيزيک و شيمی و 
رياضی در مدارس نمونه( کار می کنند بيشتر به آن ها اهميت می دهند. 
من االن در همين دبيرستان رويش که دبيرستان نمونه است زياد اين 
مجله را نديدم و در دسترسم نيست و يک مقدار از مباحث آن دور 
افتادم. تنها مشکلی که در مورد مجله دارم همين است وگرنه مجله غنای 

علمی خودش را دارد و خوب و مناسب است. 

من  محمدی:  طوفان   
دبير دبيرستان فرهنگ ناحية يک 
ناحية  جغرافيای  سرگروه  اراک، 
و  جغرافيا  فوق ليسانس  و  يک 
اول  هستم.  شهری  برنامه ريزی 
از  کنم  تشکر  خواستم  اينکه 
مجله تان، چون سال هاست که من 
و  می کنم  استفاده  مجله  اين  از 
مباحث  فوق العاده  آن  مباحث 
به روزی است و اطالعات خيلی خوبی به من می دهد که در امر تدريس 
به من کمک می کند. مثاًل آنجا که الگوهای تدريس را می گويد فوق العاده  
علمی است و برای به روز کردن و ارتقای ما معلمان خيلی خوب است. 

در کل يک مجلة علمی است.
از نظر دسترسی هم دو سه سالی است که اين طوری شده. قباًل در همة 
مدارس در دسترس بود، ولی متأسفانه روش توزيع آن در دو سه سال 
اخير به اين شکل شده که به راحتی در دسترس قرار نمی گيرد. البته من 
چون سرگروه هستم دسترسی دارم و از مرکز پخش تهيه می  کنم، ولی 
خب بايد مديران را مجاب کنند که حتمًا آن را برای دبيران فراهم کنند.

در مورد کتاب هم وقتی من مقايسه می کنم کتاب را با کتاب پارسال، 
خيلی از قسمت های کتاب پارسال مطالب را بهتر بيان کرده بود. يکی 
مبحث جمعيت و مهاجرت بود که کتاب پارسال خيلی خوب اين ها را 
طبقه بندی و موضوع بندی کرده بود، يا سکونتگاه های شهری و روستايی 
از هم تفکيک شده بود، زيرا نحوة شکل گيری آن ها با هم تفاوت دارد، ولی 
در کتاب امسال کمتر بررسی شده است. يک مقدار هم اگر نقشه ها بهبود 
پيدا کند می توانيم استفادة خيلی خوبی از آن ها ببريم. دربارة درسنامه 
نوشتن و قسمت بندی مطالب و طبقه بندی مطالب برای يادگيری بهتر 
بچه ها بايد کمی دقت کرد. وقتی مطالب به دنبال هم بيايد يک مقدار 
يادگيری آن مشکل تر می شود، درحالی که ما اگر اين ها را به ترتيب، مثاًل 
در قالب شماره يک، شماره دو و... بياوريم و مشکالت و محدوديت ها يا 
خصوصيات را طبقه بندی کنيم به نظر من روش يادگيری آن ها بهتر 

می شود.
گاهی هم  روايی و ارتباط بين مطالب در اين کتاب گسسته می شود.

نظر ديگری هم داشتم. چون من خودم برنامه ريزی شهری خواندم، 
بيشتر مباحث مربوط به آب و هوا و اقليم است و مقاالت مربوط به 
خصوصيات شهری و روستايی کم است که اگر به اين ها پرداخته شود 

بهتر است.
يک پيشنهاد هم دارم. چون کتاب ها دوباره از نو نوشته می شوند، 
اگر موضوعاتی يا مقاالتی در زمينة موضوعات کتاب پيشنهاد شود که 
همکارها روی آن کار کنند پشتوانه و کمک خوبی برای همة همکاران 

است و می تواند مجله را از نظر آموزشی و پژوهشی پربارتر کند.

بدهم  اينجا  توضيحی  يک  است  الزم  متشکرم.  خيلی  چوبينه: 
از باب اينکه دوستان ديگری نيز همين مسئله را مطرح کرده اند 
به جغرافيای طبيعی  مطالب مجله جغرافيا  از  که بخش عمده ای 
که چون شما خودتان  می کنند  متهم  هم  را  ما  و  دارد  اختصاص 
طبيعی خوانديد از آن ها بيشتر حمايت می کنيد. ولی واقعيت اين 
است که همکاران در حوزة جغرافيای انسانی کمتر می نويسند، اگر 
بنويسند که ما از خدا می خواهيم مجله مان تعادل داشته باشد و هر 
دو بازوی جغرافيا را در نظر داشته باشيم. همين جا پيشنهاد می کنم 
هر يک از دوستان حاضر در اين جلسه در حوزة جغرافيای انسانی 
اگر مطلبی دارند بفرستند. ما استقبال می کنيم از مقاالتی که در 

حوزة جغرافيای انسانی باشد.

من  مقدم:  مرضيه   
و  برنامه ريزی شهری  فوق ليسانس 
توريسم در دبيرستان تزکيه ناحية 
دربارة  می کنم.  تدريس  اراک  دو 
ايرادات کتاب که مطالب گفته شده 
خودتان  فرمايش  طبق  و  است 
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ايراداتش برطرف خواهد شد. برای سال تحصيلی بعد، اشاره کردند به 
اينجور مطالب، مطلبی که به ذهن من می رسه، بحث روان بودن کتاب 
است که اين مسئله مشکالتی را برای بنده ايجاد کرده است. بچه ها 
سرکالس خيلی از من سؤال می کنند: »خانم چرا ساده نوشته نشده 
که ما مطلب را بفهميم.« متأسفانه بچه ها بعضی از کلمات را از نظر 
ادبی نمی فهمند. من خيلی از کلمات ساده را در کالس معنا می کنم و 
می گويم »بچه ها معنای کلمه اين است و اگر در جمله قرار بگيرد شما 
بايد به اين صورت معنا کنيد.« مثاًل گاهی من به بچه ها تأکيد می کنم 
نکته کنکوری است، چون طبق تحقيق کارشناسان، دليل  اين  که 
موفق نبودن خيلی از دانش آموزان در کنکور ضعف ادبيات بچه هاست، 
يعنی نمی توانند سؤال را برای خودشان معنا کنند و بفهمند. من به 
بچه ها می گويم بچه ها اول متن را متوجه بشويد و هرجا که ايراد داريد، 
من برايتان توضيح می دهم. اين مشکل اصلی ماست، وگرنه مطالب 
کتاب جامع است و اگر اين مورد اصالح شود هيچ مشکلی ندارد و من 
تا به حال مشکلی نداشتم و سعی کردم در حيطة کار خودم مشکل را 
برای بچه ها حل کنم. دربارة مجله، بايد بگويم طبق صحبت همکاران 
مجالت  نمی کنيم.  دريافت  مرتب  متأسفانه  ولی  است،  عالی  کاماًل 
سال های گذشته هست که گاهی از ما می خواهند استفاده بکنيم و 
برای ارزشيابی  پايان سال امتياز مثبت به ما می دهند، ولی متأسفانه 
من هميشه هم به مديران می گويم که مجالتتان قديمی است و به روز 
نيست. مِن معلم حتمًا بايد اطالعاتم به روز باشد تا در کالس مطرح 
بکنم. من مجله را برای اين سرکالس می برم که به بچه ها بگويم بچه ها 
اين مطلب وابسته به اين موضوعی است که در کتاب گفته شده است. 
ولی وقتی به روز نيست و بچه ها اين مطالب را می گيرند و دست به دست 
می چرخانند، متوجه می شوند و می گويند خانم اين مطلب قديمی 

است.
مشکل من فقط از اين نظر است که به موقع به دستمان نمی رسد. 

 چوبينه: چگونه مجله را دريافت می کنيد؟

تهيه  خودشان  مدرسه  مسئوالن  ندارم،  اشتراک  مقدم:   
می کنند و در اختيار ما می گذارند، ولی به صورت ماهانه يا به روز به 
دست ما نمی رسد.مجالت هم مربوط به سالهاي قبل است و استفاده ای 
ندارد. برای همين مجبورم بروم و خودم سرچ کنم و مقاالت جديد را 
از اينترنت بگيرم و ببرم کالس بحث کنم. مشکل من درباره مجله 
همين است، ولی از نظر مطالب، مجله خيلی خوب و جامع و دقيق و 

کامل است.

 زهره صالحی: من فوق 
بيست  هستم.  جغرافيا  ليسانس 
سال است که در دانشگاه فرهنگيان 
و  تيزهوشان  دبيرستان  در  و 
تدريس  اراک  دبيرستان های 
می کنم. سرگروه جغرافيای استان 

هم هستم. 
در ارتباط با کتاب دهم جغرافيای ايران، من يک نکتة مثبت بگويم. 
از دانش آموزان که  نوشته شده و من  برای دانش آموزان  اين کتاب 

بازخورد می گيرم آن ها راضی هستند. من کمتر ديدم که دانش آموزی 
را  بچه ها  اشتباهاتی هم هست که من هميشه  البته  باشد.  ناراضی 
نسبت به آن ها توجيه می کنم. ولی در کل اغلب بچه ها راضی هستند 
و می گويند که اين کتاب ما را با مسائل و مشکالت کشورمان آشنا 
می کند، ما االن می فهميم مشکالت زيست محيطی کشورمان چيست، 
منابع آب ما مشکل دارد. از اين نظر دانش آموزان که تعدادشان هم 

زياد است، راضی هستند.
نکتة ديگر در ارتباط با خود کتاب است. از نظر من ساختار کلی 
کتاب بر سادگی و روانی است، ولی مطالب پراکنده است و پيوستگی 
ندارد. شايد با يک نگاه نشود کتاب و تمام فصل هايش را قضاوت کرد، 
چون هر فصلی شايد چهارچوب مشخصی داشته باشد، ولی سليقه ای 
است. مثاًل در قسمت آب و هوا از مقدمه شروع کرده و حتی يک سؤال 
هم نکرده، ولی مثاًل در قسمت جمعيت خيلی سؤال کرده و جواب 
هم نداده يا پرسش هايی کرده که خيلی ساده انگاری است. مثاًل در 
يک قسمتی گفته است: »نام اين سکونتگاه چيست؟« و در زير يک 
سکونتگاه روستايی نوشته »سکونتگاه روستاييان« يعنی اصاًل نخواسته 
نکرده،  تعريف  خوب  را  مهاجرت  يا  بدهد.  جواب  دانش آموز  است 
شرح  خوب  ناهمواری ها  بخش  نداده،  توضيح  خوب  را  سکونتگاه ها 
نداده است. آقای دکتر، من نظر دانش آموزان را می  گويم. آن قسمتی 
که زاگرس را می گويد، مطالب مربوط به زاگرس را می گويد ولی يک 
جايی ديگر که در مورد تخريب زاگرس می گويد خوب توضيح نداده 

است. به نظر من يک مقدار نياز به هماهنگی دارد.
از نظر عدالت جنسيتی من نمرة خوبی به اين کتاب نمی دهم با 
وجود اينکه مؤلفش خانم هم هست، ولی متأسفانه براساس سند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش به نيازهای جنسيتی و هويتی دانش آموزان 
به طور کامل پاسخ نداده است. عکس های زنان خيلی کم و بيشتر آن ها 
در فضای خاکستری و تيره آمده است. مثاًل زنان را در محيطی نشان 
می دهد که من هيچ وقت آرزو نمی کنم در آن محيط باشم، در حالی که 
نياز يک دانش آموز اين است که اميد به زندگی را در او تقويت کند و 
او را اميدوار کند که بتواند يک آيندة بهتری برای خودش ترسيم کند. 
بنابراين از اين نظر هم من احساس می کنم که اين کتاب نتوانسته 

انتظارات را برآورده کند.
در مورد مجله هم به نظر من مجله بسيار خوب است. مجله بايد 
بازوی معلم باشد، يعنی بايد دو بخش باشد: يکی بخش علمی که 
نيازهای علمی و اطالعاتی معلم را برطرف می کند و ديگری بخش 
آموزشی که به معلم کمک می  کند چگونه تدريس بهتری داشته باشد. 
بهترين و جديدترين روش ها، شيوه ها، ابزارها و خالصه همة بحث های 
آموزشی در جغرافيا بايد در مجلة رشد بيايد. مثاًل من معلم بايد از 
طريق مجله بدانم که همکارانم در کشورهای اروپايی و آسيايی از چه 
روش ها و شيوه هايی استفاده می کنند تا جغرافی برايشان جذاب تر 
شود، ولی در کشور من جغرافيا مورد بی مهری قرار می گيرد. به نظر 
من، مجلة رشد در اين زمينه خيلی کمک می کند. گاهی بخش علمی 
آن برايم خيلی بی اهميت می شود، زيرا به  نظر می آيد يک جورايی 
می خواهند مثالً  مقالة فالن آقا يا خانم را چاپ بکنند که حاال يک 
امتيازاتی بگيرد، ولی آن مقاله برای من معلم اصاًل کاربردی ندارد، 
در حالی که اين مجله برای من معلم تأليف می شود. پس بايد به اين 
نکته توجه داشت. اما بايد بگويم که من هميشه از خواندن مجلة رشد 
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جغرافيا لذت می برم. برای همين از اولين شمارة مجلة رشد جغرافيا 
تا شمارة 117 را دارم و واقعًا برايم قابل استفاده است. تنها مشکل 
اين مجله با وجود محتوای خيلی خوب آن، توزيع نامناسب آن است 
که به دست من معلم نمی رسد و به  نظر من توزيع آن خوب مديريت 
نمی شود. اگر توزيع خوب مديريت شود و خيلی سريع و به روز به 
دست معلمان برسد، زحمات دست اندرکاران مجله به بار می نشيند و 
خستگی کار طاقت فرسای تهية چنين مجلة پرباری را از تن آنان به 

 در می کند. 

 چوبينه: ببينيد االن تمام شماره های مجله از شمارة يک 
درج  کمک آموزشی  انتشارات  دفتر  سايت  در  صدوشانزده  تا 
شده است. اگر به هر دليلی نمی توانيد مجله را از طريق مدرسه 
دريافت بکنيد بعد از يک مدت که از چاپ کاغذی آن می گذرد 
رايگان  به طور  می توانند  دوستان  همة  و  می آورند  سايت  روی 
شما  آدرس  به  باشيد  داشته  اشتراک  اگر  و  کنند  استفاده 
می آيد. خواستم اين توضيح را بدهم تا نگرانی برطرف شود و 
مجله در هر شکلش به دست دوستان می رسد، البته با يک ماه 
می  توانند  دوستان  تأخير 
شکل  به  سايت  روی  را  مجله 
آن  از  و  ببينند  پی دی اف 

استفاده کنند.

من  سماعی:  عباس   
يک  ناحية  دبيرستان های  دبير 
اراک و دارای مدرک کارشناسی 

هستم.
مطالبم را در سه زمينة خالصه 
می کنم: يکی بحث مقايسة کتاب با کتاب پارسال. کتاب پارسال از 

بعضی جهات مزيت داشت، ولی کتاب جديد هم از بعضی جهات به 
کتاب پارسال برتری دارد. در کتاب جديد، مباحثی مطرح شده است 
که با توجه به اينکه قرار است بحث »انسان و محيط« هم ادامة کتاب 
پارسال باشد. نمی توانيم بگوييم از نظر حجم مطالب کمتر شده ولی 
از نظر مطالب خيلی کمتر شده است. اين افزايش مطالب کار معلم 
را در کالس خيلی بيشتر می کند، به خصوص بنده با توجه به اينکه 
عمدتًا بارش مغزی را در کالس پياده می کنم وقت کم می آورم چون 
می خواهم نظر بچه ها را داشته باشم. برای همين گاهی مجبور می شوم 
بچه ها را وادار کنم که نظراتشان را خالصه کنند يا نظر ندهند. اما از 
لحاظ کلی، کتاب خوبی است. اعتقاد من اين است که معلم فقط نبايد 
کتاب را درس بدهد، بلکه ما معلمان نقش باالتری داريم. بايد ديد 
جغرافيايی به بچه ها بدهيم همان طور که دکتر چوبينه در قالب سؤال 
»وظيفة يک معلم جغرافيا چيست؟« مطرح کردند. من اعتقاد ندارم 
که بايد از آن الف اول کتاب جغرافيا تا آن ی آخر را معلم بگويد، بايد 
َشمِّ جغرافيايی بچه ها را باال برد. آن  وقت دفعة ديگر حساس می شوند 
که آب و هوا چطور خواهد بود، فردا باران می آيد يا مثاًل پايان هفته 
کجا برويم، اين يعنی آموزش جغرافيا. مثاًل بچه ها گاهی تلفنی يا از 
طريق دنيای مجازی با من تماس می گيرند و می گويند که خانوادة 
ما پيشنهاد کردند که کجا برويم، ما گفتيم انتخاب با ما. من به آن ها 
نمی گويم که به شما زنگ می زنم و می گويم حاال شما به ما بگوييد که 
کجا برويم. خوب همين يک دليل می شود که بچه ها َشّم جغرافيايی 
پيدا کنند. همين سيستمی که بچه مجبور است شناخت را از خودش 
آغاز کند، يعنی َشّم جغرافيايی. همين که بحث های روستايی را مطرح 
می کند، بعد می آيد سراغ شهر، بعد استان خودش و کشورش و ... به 
همين صورت يک ديد ملی پيدا می کند و بعد از آن يک ديد جهانی 
و فراملی پيدا می کند. وقتی همة هستی را يکی بداند، همة انسان ها 
را يکی بداند، همة زمينه ها را يکی بداند و خارج از مرزها به دنبال 

پديده ای باشد، اين يعنی ديد جغرافيايی. 
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و  نينداخته يک صدا دارد  به قول معروف که می گويند سفرة  اما 
سفره ای که می اندازی صد تا صدا دارد، جغرافيا هم وقتی نوشته شود به  
طبع مشکالتی مطرح می شود. آن ساختار اوليه که سالم است به جای 
خودش، ولی يک مقدار فعاليت های کتاب بيشتر از استان مطرح شده، 
با توجه به اينکه ما کتاب استان داريم به  نظرم می آيد که يک مقدار 
فعاليت ها را به خود ايران معطوف کند که ما در جغرافی استان نخواهيم 
همان سؤال ها را تکرار کنيم، همان جا آن مطالب را بگوييم. يعنی طرح 
درس برای مطالب اين کتاب يک مقدار مشکل شده است. مجبوريم در 
چارت ها و نمودارها يک مقدار دخل و تصرف کنيم، گرچه من در ابتدا 
عنوان کردم که نبايد ما خودمان را محدود به چهارچوب کتاب بکنيم، 
چون می دانيم که به هر ترتيب مؤلفان محترم محدوديت هايی دارند و 
آن ها هم در بسياری از موارد دستشان بسته است. بنابراين می توانيم باز 

عمل کنيم، ولی زمان به ما اجازه نمی دهد.

 چوبينه: در مورد مجله هم نظرتان را بفرمائيد.

 سماعی: در مورد مجله من خودم آبونمان بودم و تعداد زيادی 
از مجالت از طرف خود دفتر برايم می آمد، گاهی در ارسال يک شماره 
بی نظمی می شد و دوتا برايم می آمد و يک شماره يا چند شماره جا 
می ماند. برای همين يکی از اين مؤسسات فرهنگی قبول کرد که برايم 
بياورد. اما وقتی رابطه ام با ايشان قطع شد، مجبور بودم جسته و گريخته 
گاهی با يک مدير هماهنگ کنم که برايم بياورند. مدارس که عوض 
می شد مجدداً ارتباطمان قطع می شد البته االن که در دنيای خارج از 
کتاب و از طريق اينترنت می توانيم مجله را داشته باشيم خيلی خوب 
از اين  شده، ولی به هرحال ترتيبش خيلی مهم است. تعداد زيادی 
مجالت را من خودم هديه کردم به انجمن که االن در انجمن هست و 
بسيار خوب بود. من می توانم اعتراف کنم اولين و جامع ترين مجلة 
علمی که می توان گفت در داخل به طور جدی مطرح شده، مجلة رشد 
و  نقص  است  ممکن  حال  به هر  ولی  نيست،  آن  در  شکی  و  است 

کاستی هايی هم داشته باشد. 

 چوبينه: خيلی متشکرم، 
لطف کرديد.

من  شاملو:  خالقعلی   
فوق ليسانس جغرافيا از دانشگاه 
اصفهان و دبير جغرافيای ناحية 

يک اراک هستم.
در  کنم  عرض  خدمتتان 
به  توجه  با  و  کتاب  اين  مورد 
محدوديت های صفحات که شما داشتيد، در مجموع خوب است، اما 
نياز به يک سری ويرايش ها دارد که بيشتر مسائل را همکاران گفتند. 
قسمت هايی که من در ذهنم مانده، يکی بحث ناهمواری هاست که 
قسمت دشت و جلگه را مثاًل وقتی مطرح می  کنيم قبل از اينکه به 
آن برسيم می بينيم 5 صفحه بعد هم هست. در مورد مبحث جمعيت، 
البته اشکاالت زياد است. يکی بحث نمودارهاست که آقای سماعی هم 
اشاره کردند. در آن جلسه که با مقياس متفاوتی آورده شدند، دو تا 

نمودار کنار هم آمده که در اين نمودارها بايد مشخص کنيم در کدام 
کشورها رشد جمعيت خوب است. مسئلة ديگر در مبحث جمعيت 
اينکه خوب بود به کشورهای مشکل دار در مبحث اشتغال، اقتصاد و 
جوانان، مثل کشور خودمان، اشاره شود و اينکه رشد زياد جمعيت 
می تواند مشکالتی را هم ايجاد کند و اين طور نباشد که فقط جنبة 

مثبت آن را لحاظ کنيم.
که  است  مقوله ای  گردشگری  است.  گردشگری  بحث  ديگر  نکتة 
تمام دنيا سرمايه گذاری زيادی روی آن انجام می دهند بدون اينکه 
منابع کشورشان را از دست بدهند. مشخصًا دو بحث اشاره شده در 
خصوص کشورمان که بسيار تکان دهنده هم هست رتبة دهم جهان 
در گردشگری و رتبة خيلی ضعيف در جذب گردشگر است. خوب 
بود راهکارهايی هم دربارة راه های جذب گردشگر و به فرهنگ جهانی 
در اين زمينه اشاره می شد. من احساس می کنم در اين کتاب هنوز 
هم کمبود مبحث »مخاطرات طبيعی« جدی است، يعنی فکر می کنم 
با وجود اشارة خوب و مفيد به مشکالت زيست محيطی، ولی باز هم 

کمبود بحث مخاطرات جدی حس می شود.
در مورد مجلة رشد جغرافيا بايد بگويم مجلة بسيار خوبی است. من 
هم تا همين دو سال پيش داشتم، اما متأسفانه دسترسی به آن خيلی 
سخت شده است. به بيشتر دبيرستان ها هم می رسد، ولی طبق فرمايش 
همکاران به  نظر می آيد که يک گروه هايی هستند که نمی خواهند اين 
مجله به دست من دبير برسد، يا مخفی می کنند يا اطالع نمی دهند يا 
جلوی چشم نمی گذارند درحالی که به دبيرستان  رسيده و وصول شده 

است.

 چوبينه: به نظرتان اين کار برايشان منفعتی دارد؟

 شاملو: نمی دانم چه مشکلی است.

 چوبينه: آيا برای رفع اين مشکل پيشنهادی داريد؟

 شاملو: پيشنهاد من اين است که از دبير رسيد درخواست شود. 
هم چنين پيشنهاد می کنم به دليل محدوديت هايی که در صفحات داريد 
و خيلی مباحث نياز به اطالعات تکميلی دارد، می توان کم و کسری های 
کتاب درسی را در مجالت و اگر بشود، در همان سال جاسازی کرد، مثاًل 
هر ماهی يک مبحثی را مطرح کرد، زيرا ممکن است دبير نياز به کمک 
اطالعاتی داشته باشد که می توان آن قسمت را در مجله جاسازی کرد.

 چوبينه: خيلی متشکرم. متأسفانه انجام اين پيشنهاد آخر 
ممکن نيست، چون ما در سال سه شماره بيشتر چاپ نمی کنيم و 
برآورده کردن اين انتظار به منزلة اين است که ماهنامه ای باشد که هر 
ماه بتواند بخشی از انتظارات همکاران را متناسب با زمان تدريس آن 
فصل از کتاب برآورده کند که در حال حاضر چنين ماهنامه ای وجود 
ندارد. اما پيشنهاد می کنم گروه آموزشی و انجمن علمی دبيران 
جغرافيای استان مرکزی در اين زمينه پيش قدم شده و ابتکار توليد 
ماهنامه های متناسب با سرفصل های کتاب توليد نمايند. در پايان از 
همة دوستانی که لطف کردند و در اين بحث شرکت کردند، تشکر 

می کنم.

فعالیت های میدانی جغرافیا
 و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
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فعالیت های میدانی جغرافیا
 و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی

 چكيده
طبيعت، آزمايشگاه اصلي علم جغرافياست. از اين رو پيكره اصلي اين علم جهت شناخت، يادگيري و آموزش بر روش هاي ميداني 

به ويژه مشاهدة مستقيم بنا نهاده شده است. بنابراين نياز است كه براي تدريس و آموزش آن نيز از روش هاي متناسب بهره گرفته شود. 
يكي از روش هايي كه هم توانايي آموزش مطلوب درس جغرافيا را دارد و هم به عنوان روشــي فعال يكي از روش هاي نوين تدريس متناسب 

با تغيير و تحوالت شــيوه هاي آموزشي عصر كنوني اســت، روش تدريس مبتني بر فعاليت ميداني است. در راستاي تبيين چگونگي كاركرد و 
اثرگذاري اين روش تدريس در پيشرفت و موفقيت تحصيلي دانش آموزان در درس جغرافيا، پژوهش كاربردي حاضر با روشي توصيفي - تحليلي 
و نيمه آزمايشــي با گروه كنترل و آزمايش در دبيرستان پسرانه صيدي اورامان شهرستان سروآباد در استان كردستان انجام گرفت. جمع آوري 
اطالعات در بخش نظري با استفاده از منابع اسنادي و در بخش ميداني مبتني بر مشاهده و توزيع پرسش نامه بوده است. تجزيه و تحليل داده هاي 
گردآوري شــده با آزمون هاي آمار استنباطي )ويلكاكسون، تي  دونمونه اي، كوواريانس، نسبت دو جمله اي( نشان از اثرگذاري مطلوب اين روش 

تدريس در موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس جغرافيا و هم چنين افزايش  نظم و انضباط و عالقة آن ها به مدرسه دارد.

كليدواژه ها: فعاليت ميداني، تدريس جغرافيا

آموزش جغرافيا

سوران منوچهري
كارشناس ارشد جغرافيا 
دبير آموزش وپرورش استان كردستان
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 مقدمه
تدريس در گذشته براساس ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت به 
معناي انتقال معلومات بوده، اما صاحب نظران جديد تعليم و تربيت 
بر اين  باورند كه معلم بايد روش دانستن را به دانش آموز بياموزد، 
نه اين كه صرفًا به انتقال فرمول ها و معلومات اكتفا كند. معلم بايد 
دانش آموزان را كمك كند تا خود تجربه كنند و از طريق تجارب خود 
مطالب را فراگيرند )جواهربين، 1388(. در واقع در دنياي امروز كه 
علم به سرعت پيشرفت مي كند ما نمي توانيم همگام با علم حركت 
كنيم و آن را به دانش آموزان منتقل سازيم، پس بايد راه آموختن را به 
آن ها بياموزيم تا بتوانند هر زمان به دانشي نياز داشتند، خودكفا شوند 
و آن را بياموزند. امروز بايد دانش آموزان بياموزند كه چگونه دانش 
جديد را توليد كنند و معلمان بايد به دنبال روش هايي باشند كه تفكر 
و انديشيدن را به دانش آموزان بياموزند. از اين رو اهميت و ثمربخشي 
روش هاي تدريس و يادگيري بهتر همواره مورد نظر دانشمندان و 

نشان مي دهد  مطالعات  تاريخچة  است.  بوده  تربيتي  علوم  محققان 
روش هاي تدريس، چه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و چه در 
ايجاد انگيزه و رضايت خاطر، پرورش شخصيت و رشد خالقيت آن ها 
مؤثر است و وظيفه معلمان در جريان تدريس تنها انتقال واقعيت هاي 
و شرايط مطلوب  موقعيت  بايد  بلكه  نيست،  دانش آموزان  به  علمي 

يادگيري را هم فراهم آورند )مقرب نيا، 1390: 49(.
از سويي ديگر، آنچه دانش آموزان بايد بياموزند اين است كه چگونه 
را  بينديشند، مشاهده كنند، مشاهده هاي خود  فكر كنند، منطقي 
جمع آوري كنند، منظم ثبت  كنند و چگونه حدس بزنند و ... از همه 
مهم تر اين است كه ضمن آموختن و انجام دادن همة فعاليت ها لذت 
ببرند، نه اين  كه آن ها را به خاطر نمره انجام دهند. برپايي فعاليت هاي 
فوق برنامه مانند فعاليت ميداني از راه هاي دستيابي به اين هدف است 
)عبدي پور، 1387: 38(. فعاليت ميداني و بازديدهاي علمي - آموزشي 
و عملي، لذت يادگيري را به دانش آموزان مي چشانند. اين بزرگ ترين 
فعاليت هاي  كردن  جذاب  در  آموزش وپرورش  نقش  اساسي ترين  و 
آموزشي براي مخاطبان است. يادگيري احسن هنگامي شكل مي پذيرد 
كه تدريس درس منحصر به آموزش مطالب به صورت تئوري محض 
نباشد و با روش هاي عيني و قابل درك همراه شود. يكي از روش هاي 
فعال و نوين تدريس، فعاليت ميداني است كه براي تدريس مطالب 
جغرافيا بسيار مثمرثمر است، چرا كه باعث افزايش انگيزه و مشاركت 
فعال فراگيران، يادگيري بهتر، فراموشي ديرتر، پردازش مهارت هاي 
ذهني، خالقيت و نوآوري و هم چنين باعث تقويت حس مشاركت 

مي شود )مجتمع آموزشي فدائيان اسالم، 1391(.
دانش آموزان از راه مشاهده دربارة دنياي اطرافشان چيزهاي زيادي 
ياد مي گيرند. اطالعاتي كه دانش آموز از اين راه به دست مي آورد، باعث 
تحريك حس كنجكاوي، پرسشگري، تفسير وقايع محيط اطراف و 
تحقيق بيشتر مي شود. بديهي است كه اردو و فعاليت ميداني مي تواند 
در راستاي تقويت مهارت مشاهده و يادگيري عميق و پايدار و كاربردي 
دانش آموزان نقش بسزايي ايفا كند، زيرا اردو و فعاليت ميداني به مانند 
يك رسانة آموزشي اين امكان را براي دانش آموزان فراهم مي سازد كه 
ازطريق مشاهدة طبيعت، وقايع، فعاليت ها، اشيا و .... تجارب علمي 
در  را كه  مفاهيمي  واقعيت ها،  ملموس  با مشاهدة  و  آورند  به دست 
كالس درس مورد بحث قرار داده اند، به صورت بهينه در حافظة خود 
تثبيت كنند و آن ها را در موقعيت هاي جديد در زندگي مورد استفاده 

قرار دهند.
در اين ميان در درس جغرافيا هدف اصلي از آموزش دانش آموزان، 
درك ارتباط متقابل انسان و طبيعت به عنوان تكيه گاه هاي اصلي علم 
جغرافياست. انسان و طبيعتي كه به دليل پيچيده بودن ماهيتشان 
داراي عملكردهاي متفاوت در زمان، مكان و در مجموع در شكل دهي 
اين  بايستي  دانش آموز  هستند،  مختلفي  و چشم اندازهاي  پديده ها 
و  درك  را  آن ها  سپس  و  بشناسد  اول  مرحلة  در  را  پيچيدگي ها 
تجزيه و تحليل كند. بنابراين از يك سو پيچيدگي هاي تأثيرپذيري 
و تأثيرگذاري ارتباط متقابل، دو بعد اصلي علم جغرافيا و از سويي 
ديگر تغييرات پرشتاب عصر كنوني كه دانش آموزاني فعال، پرسشگر 
و جست وجوگر را سبب شده است، ضرورت هايي هستند كه تغيير در 
شيوة آ موزش اين درس را موجب شده اند. به واقع نمي توان تنها با 
بيان صرف و در چارچوب محيط بسته و گاهي خشك و بي روح كالس 

بديهي است كه اردو و فعاليت 
ميداني مي تواند در راستاي 
تقويت مهارت مشاهده و 
يادگيري عميق و پايدار و 
كاربردي دانش آموزان نقش 
بسزايي ايفا كند، زيرا اردو و 
فعاليت ميداني به مانند يك 
رسانة آموزشي اين امكان 
را براي دانش آموزان فراهم 
مي سازد كه از طريق مشاهدة 
طبيعت، وقايع، فعاليت ها، اشياء 
و... تجارب علمي به دست آورند 
و با مشاهدة ملموس واقعيت ها، 
مفاهيمي را كه در كالس 
درس مورد بحث قرار داده اند، 
به صورت بهينه در حافظة 
خود تثبيت كنند و آن ها را در 
موقعيت هاي جديد در زندگي 
مورد استفاده قرار دهند
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از مباني و پديده هاي طبيعي و انساني علمي سخن گفت كه بازديد 
ميداني و مشاهدة مستقيم هستة اصلي و مهم ترين ابزار گردآوري و 

تجزيه و تحليل اطالعاتش هستند.
سير تحول جغرافيا از جغرافياي توصيفي كه بيان، ذكر و توصيف 
صرف پديده ها بود به جغرافياي كاربردي رسيده است؛ مرحله اي كه 
بايستي به چرايي و چگونگي فعل و انفعاالت و تأثيرات آن در تغييرات 
و بهبود زندگي امروزي پرداخته شود. اين گذر و تغيير، روش تدريس 
جديد را هم مي طلبد. بسياري از دانش آموزان و معلمان از خشك و 
بي روح بودن كالس هاي درس جغرافيا گله مندند و از كم اهميت تلقي 
شدن آن مي گويند. قدر مسلم يكي از علت هاي مهم و تأثيرگذار در 
بروز و پديد آمدن اين وضعيت، استفاده از روش هاي تدريسي است 
كه نه با ماهيت اين علم كه متكي بر مشاهدة مستقيم و در معرض 
بودن است هماهنگي دارد و نه با شرايط روحي و عالقه مندي هاي 
دانش آموزان فعال و پر جنب و جوش امروزي. در واقع ما نتوانسته ايم 
علم جغرافيا را از توصيف صرف در كالس هاي درس كه گاهي با يك 

روخواني ساده هم به پايان مي رسد به سمت كاربردي بودن و درك 
مفاهيم و اصول آموزش داده شده در محيط اطراف دانش آموزان تغيير 
از  اصلي  برسيم. هدف  از آموزش جغرافيا  اصلي  اهداف  به  تا  دهيم 
پرورش دانش آموزاني است كه داراي ديدي جامع  آموزش جغرافيا 
و انتقادي هستند و با درك و تحليل وقايع، اتفاقات و پديده ها و در 
نهايت تفاوت ها و چشم اندازها با مسئوليت پذيري درصدد بهبود شرايط 
محيط زندگي شان بر مي آيند. بنابراين نياز است كه جهت خروج از 
اين وضعيت نامطلوب و نااميد كنندة موجود در مرحلة اول روش هاي 
آموزش جديد، متناسب با شرايط امروزي را برگزينيم كه دانش آموزان 
را فعاالنه و مشتاقانه در جريان يادگيري قرار دهد. در ميان روش هاي 
به  توجه  با  ميداني  فعاليت  روش  نيز  ياددهي  نوين 
در  اطالعات  اصلي جمع آوري  ابزار  بر  بودن  منطبق 
علم جغرافيا يعني روش هاي ميداني، روش تدريسي 
بايد  مدارس  سطح  در  و  است  كاربردي  و  مطلوب 

بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
تبيين  حاضر،  پژوهش  هدف  راستا  اين  در 
پيشرفت  و  يادگيري  در  روش  اين  تأثيرگذاري 
از  تحصيلي دانش آموزان در درس جغرافيا در يكي 
استان  سروآباد  شهرستان  پسرانة  دبيرستان هاي 
چه  هر  تشويق  امر،  اين  رهيافت  تا  است  كردستان 
بيشتر معلمان و برنامه ريزان آموزشي و اجرايي براي زمينه سازي در 

راستاي به كارگيري اين روش در آموزش علم جغرافيا باشد.

 سؤال هاي پژوهش
1. آيا روش تدريس مبتني بر فعاليت ميداني توانسته است موجب 

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس جغرافيا شود؟
از روش تدريس فعال فعاليت ميداني در درس  بهره گيري  آيا   .2
جغرافيا بر بهبود شاخصه هايي چون عالقه به مدرسه و نظم و انضباط 

دانش آموزان تأثيرگذار بوده است؟

 چهارچوب مفهومي و نظري
بتواند  كه  دارد  اشاره  روش هايي  به  تدريس  فعال  روش هاي 
فعاليت هاي شاگردان را تقويت و يادگيري را به جريان دو طرفه تبديل 
كند. انتخاب روش تدريس يكي از مراحل مهم طراحي آموزشي است. 
به طور معمول يك معلم پس از انتخاب محتوا و پيش از تعيين وسيلة 
كند.  انتخاب  را  خود  تدريس  روش هاي  و  خط مشي  بايد  آموزشي 
در بسياري از اوقات معلمان مطالب زيادي را تدريس مي كنند ولي 
بعد متوجه مي شوند كه شاگردان تنها مي توانند مقدار كمي از آنچه 
را كه مطرح شده است بازگو كنند. قدر مسلم بي توجهي به روش 
به بهره گيري و انتخاب روش هاي تدريس فعال، دليل اصلي چنين 
نتيجه اي است. روش هاي فعال تدريس باعث مي شود تا يادگيري در 
عمق جان شاگردان رسوخ كند و نه تنها يافته ها و كشفيات خود را 
به سادگي فراموش نمي كنند، بلكه در طول زندگي آن را به صورت 
كاربردي به كار مي برند )حسين نژاد و آخش، 1392: 8(. روش هاي 
فعال تدريس به گونه اي هستند كه ذهن انسان در آن ها فعال است و 
معلم شرايط يادگيري را فراهم و مهارت هاي ذهني و قابليت هاي تفكر 
را تقويت مي كند. روابط ميان گروهي و همكاري تقويت شده، با حس 

بسياري از دانش آموزان و 
معلمان از خشك و بي روح 
بودن كالس هاي درس جغرافيا 

گله مندند و از 
كم اهميت تلقي 
شدن آن مي گويند. 
قدر مسلم يكي 
از علت هاي 
مهم و تأثيرگذار 
در بروز و پديد 

آمدن اين وضعيت، استفاده 
از روش هاي تدريسي است 
كه نه با ماهيت اين علم كه 
متكي بر مشاهدة مستقيم و در 
معرض بودن است هماهنگي 
دارد و نه با شرايط روحي و 
عالقه مندي هاي دانش آموزان 
فعال و پرجنب وجوش امروزي
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اعتمادبه نفس فردي، روحية كاوشگري، مفهوم سازي، توضيح و تحليل 
مسئله رشد مي كند و شاگرد به رديابي موضوع و تحمل ابهام رهنمون 

مي شود و روحية خالقيت و استقالل فرد، تقويت خواهد شد.
جان ديويي تأكيد بسياري بر تجربة فراگيرنده در جريان يادگيري 
»دانش آموزان  مي گويد:  آموزش وپرورش  و  تجربه  كتاب  در  او  دارد. 
افرادي فعال و كنشگرند كه در محيط خود دخالت مي كنند و با آن 
عمل متقابل انجام مي دهند. دانش آموزان از طريق فعاليت هاي خود 
مي آموزند و ذهن خود را از طريق رفتاري كه در آن مشاركت دارند 
مي سازند.« ژان پياژه، دانشمند سويسي، از جمله كساني است كه بيش 
از همه به اهميت روش هاي فعال تدريس پي برد و به كارگيري آن ها 

را توصيه كرد. وي در نوشته هاي خود همواره بر فعاليت  فراگيرنده 
در جريان يادگيري تأكيد دارد. او مي گويد: »وقتي دانش آموز فعال 
نباشد، يعني در وضعيت كنش پذير قرار داشته باشد، به صرف شنيدن 
سخن ديگران چيزي ياد نمي گيرد. شناخت هايي كه فرد بدان ها نايل 
مي شود، حاصل درون سازي فعال اشياء است« )صالحي و همكاران، 

.)63 - 67 :1388
يكي از روش هاي نوين آموزشي كه به عنوان روشي فعال با توصيفاتي 
كه ذكر شد و الزمة يادگيري مطلوب هستند جامه عمل مي پوشاند 
نيز  آموزشي  نظام هاي  از  بسياري  استقبال  مورد  دليل  همين  به  و 
قرار گرفته است، روش »فعاليت ميداني« است. امروزه كالس درس 
و مدرسه تنها مكان آموزشي نيستند، بلكه محيط هاي خارج كالس 
استفاده  مورد  آموزشي  مكان  يك  به عنوان  مي توانند  نيز  مدرسه  و 
قرار گيرند. فضلي خاني )1382( نيز معتقد است: »انتظارات جامعة 
اطالعات  و  تجارب  اعظم  بخش  دانش آموزان  كه  است  آن  كنوني 
خويش را از محيط هاي خارج از مدرسه به دست آورند، زيرا به سبب 
محدوديت هاي آموزش رسمي مدرسه اي، امكان تجربة دست اول و 
)مقرب نيا، 1390(.  ندارد  وجود  مدارس  در  فراگيران  براي  شخصي 

مانند  كه  است  فردي  به  منحصر  آموزش  روش  ميداني،  فعاليت 
و  اجسام  از  اول  تجربه هاي دست  امكان كسب  نمايش،  و  آزمايش 
فعاليت ميداني  تأثير  براي دانش آموزان فراهم مي سازد.  را  پديده ها 
و بازديد علمي در امر آموزش، حتي از آزمايش و نمايش فراتر است، 
زيرا تجربه هايي را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد كه معمواًل 
نمي توان آن ها را به كالس آورد. دانش آموزان در فعاليت ميداني، اغلب 
مي توانند  عناصر و پديده ها را در روابط واقعي يا طبيعي خودشان 
مشاهده كنند. به  عالوه، دانستني هاي ضروري مورد نياز براي حل 
مسئله و مهارت هاي پايه در علم آموزي و نگرش هاي اساسي و مهم در 
جست وجو هاي علمي به دست مي آيد. فعاليت ميداني به دانش آموزان 
كمك مي كند به وضوح ببيند چگونه مطالبي كه آموخته اند با محيط 
زيست آن ها هماهنگي دارد. فعاليت ميداني به دانش آموزان امكان 
مي دهد كه از طريق مشاهدة طبيعت، وقايع، فعاليت ها، اشياء و مردم، 
تجربة علمي به دست آورند. فعاليت ميداني يا فعاليت  تجربي خارج از 
مدرسه كاري است عملي كه بيرون از كالس، آزمايشگاه و كتابخانه 
صورت مي گيرد و شامل مطالعات مستقيم و دست اول دربارة يك 
مسئله، جمع آوري اطالعات از طريق مشاهده، پرسش نامه، مصاحبه، 
اندازه گيري، نمونه پردازي و ساير فنون تحقيقات است و از اين طريق 
در مورد اعتبار فرضيه ها، تشخيص تغييرات يا درستي و صحت شرايط 

و موقعيت ها اطمينان حاصل مي شود.
فضاي آزاد و بدون سقف، بهترين آزمايشگاه طبيعي براي دانش آموزان 
است. به طور كلي، فعاليت ميداني مي تواند شامل ديدار از يك شهر، 
موزه، نمايشگاه، كارخانه، مزرعه و ... باشد. در اين روش، معلم با بردن 
فراگيران به جاهايي نظير پارك، موزه، باغ وحش و امثال  اين ها، آ نان 
را با مفاهيم واقعي و عيني اهداف يادگيري مطرح شده در مدرسه 
نقاط  از  و كالس درس، آشنا مي سازد. فعاليت ميداني حتمًا ديدار 
دوردست نيست، بلكه مشاهدة محيط اطراف دانش آموز را كه امكان 
كسب تجارب آموزشي و علمي را براي او فراهم مي كند نيز مي توان 
فعاليت ميداني به حساب آورد )مقرب نيا، 1390: 64(. در ارتباط با 
اثرگذاري فعاليت ميداني در يادگيري و آموزش، مطالعات اندكي در 
عرصة داخلي انجام گرفته است كه شماري از آن ها در جدول 1 آورده 

شده اند.
جدول 1. خالصه اي از پژوهش هاي پيشين

محقق )محققان( 
و سال

نتايجعنوان

دادار )1392(

اعتمادســازي كنيد و امين 
)تجارب  باشيد  دانش آموزان 
سابقة  ســال  با 50  معلمي 

تدريس(

فعاليت ميداني يكي از روش هاي تدريس كارا در تدريس دروســي مانند جغرافيا و علوم اجتماعي 
است كه موجب جلب اعتماد دانش آموزان و تدريس موفق مي شود.

الون )1392(

بر  مبتني  درســي  برنامــة 
گــردش علمــي مجــازي: 
شغلي  فرصت هاي  توســعة 

براي دانش آموزان با ناتواني

فعاليت ميداني مجازي )مبتني بر صفحات وب( تجربة يادگيري باارزشــي در جست وجوي شغلي 
اســت كه به دانش آموزان با ناتوانــي در درك مفاهيمي كه در كالس ياد گرفته اند كمك مي كند. 
به صورت هم زمان با برنامه ريزي درسي در آماده سازي نيروي كار، فعاليت ميداني مي تواند به عنوان 
فعاليت هايي از كار آينده مورد استفاده قرار بگيرد. فعاليت ميداني مي تواند فوايد غير قابل انتظاري 
در عناوين و مباحثي كه در كالس درس مطرح مي شود، داشته باشد و مي تواند آن ها را به دنياي 
واقعي مربوط ســازد و همچنين مي تواند در به اوج رســاندن و تحكيم آموخته هاي دانش آموزان 

مؤثر باشد.

يــي  قا آ ا ز مير
)1391(

نقش گردش و بازديد علمي 
در  خالقيــت  پــرورش  در 

دانش آموزان

در مجمــوع، فعاليت ميداني به پرورش خالقيت دانش آموزان مي انجامد، اما موارد ضعف متعددي 
در برنامه ريــزي قبل، حين و بعد از اجراي فعاليــت ميداني دانش آموزي وجود دارد كه اثرگذاري 
كامل و مثبت اين روش تدريس را با مشكل مواجه مي سازد و نياز است با شناسايي اين مشكالت، 
برنامه هاي الزم از ســوي معلمان، عوامــل اجرايي مدارس و اوليــاي دانش آموزان در جهت رفع 

آن ها تدوين شود.

و  شــاطريان 
همكاران )1390(

تحليل اهميت گردش علمي 
در يادگيري درس جغرافيا

هدف جغرافيا ســعي در دادن توانايي هاي الزم به انسان جهت ساختن دنيايي نو است. از آنجا كه 
مشــاهده، مبناي تحقيقات و ســرآغاز كار علم جغرافياست بازديدهاي علمي و آموزشي در درس 

جغرافيا نقش غيرقابل انكاري در آموزش و پيشرفت اين علم دارند.

فعاليت ميدانيعبدي پور )1387(
بازديد ميداني توانســته است ذوق و اشتياق دانش آموزان را به درس علوم تجربي بيشتر و مفاهيم 

آموخته شده در كالس را نيز تثبيت كند.

روش هاي فعال تدريس به گونه اي 
هستند كه ذهن انسان در آن ها فعال 
است و معلم شرايط يادگيري را فراهم 
و مهارت هاي ذهني و قابليت هاي 
تفكر را تقويت مي كند. روابط 
ميان گروهي و همكاري تقويت شده، 
با حس اعتمادبه نفس فردي، روحية 
كاوشگري، مفهوم سازي، توضيح و 
تحليل مسئله رشد مي كند و شاگرد 
به رديابي موضوع و تحمل ابهام 
رهنمون مي شود و روحية خالقيت و 
استقالل فرد، تقويت خواهد شد
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محاسن 
فعاليت ميداني

ملموس شدن
 واقعيات

 كتاب

آموزش و تقويت 
ديد سيستمي، 
جامع و انتقادي 

در برخورد با 
تقويت قدرت پديده ها

مشاهده و دقت 
نظر در برخورد 

با پديده ها

تقويت حس 
مسئوليت پذيري

افزايش انگيزة 
يادگيرنده و 

ترغيب مشاركت 
فعال

پرورش روحية 
همكاري و تعاون 

و ارتباط سازندة 
اجتماعي

پرورش قوه هاي 
پنجگانه در 

دانش آموزان به 
ويژه قوة تفكر و 

استدالل

برطرف شدن 
برخي از 

مشكالت جسمي 
و روحي و 

رفتاري

عمق بخشيدن 
به يادگيري ها

آموزش و 
پرورش بهتر و 

سريع تر

كاهش 
خستگي، 
كسالت و 

يكنواختي با 
تنوع در محيط 

يادگيري

شكل 1. محاسن فعاليت ميداني )منابع: صفا، 1389، آتش دامن، 1389 و نوري، 1389(

 انواع فعاليت ميداني
1. فعاليت ميداني كوتاه مدت و سريع: در اين نوع فعاليت هاي 
ميداني، يك يا دو نفر از شاگردان در طول ساعت تدريس انتخاب 
مي شوند تا تجربه اي را در خارج از كالس كسب كنند. براي مثال 
سؤال شود كه »درجة برودت برف چقدر است؟« يا »باغچة حياط 
مدرسه كه به شكل مستطيل است، چند متر مربع مساحت دارد؟« 
براي يافتن پاسخ چنين مسائلي، ممكن است چند نفر از فراگيران 
مأمور شوند با وسايلي مانند يك بيل كوچك و دماسنج يا با يك متر 
نواري و دفتر و مداد، پاسخ مسئله را عماًل در حياط مدرسه كه برف در 
آن نشسته است يا باغچه در آن قرار دارد، پيدا كنند. اگرچه اين عمل 
ممكن است بيش از چند دقيقه طول نكشد، اما به دليل اين كه اين 
كار محيط كالس را با محيط خارج از كالس پيوند داده است، فعاليت 

ميداني ناميده مي شود.
2. فعاليت ميداني يك يا دو ساعتي: با دادن يك طرح كلي 
مي توان از دقايق يك جلسة تدريس در خارج از كالس استفاده كرد 

و تحقيقات اثربخشي را در محيط مدرسه يا در اطراف آن انجام داد.
شامل  ميداني،  فعاليت  نوع  اين  روزانه:  ميداني  فعاليت   .3
موضوعاتي مانند بازديد از يك نمايشگاه، كارخانه و غيره است و چون 
محيط مدرسه را با محيط زندگي واقعي شاگردان پيوند مي دهد، براي 
شاگردان بسيار مفيد است، اما ممكن است در روند برنامه هاي مدرسه 
اخالل ايجاد كند. در اين صورت بهتر است فعاليت ميداني در روزهايي 

كه تعطيل رسمي است، انجام گيرد.
4. فعاليت ميداني هفتگي و ماهانه: از فعاليت ميداني هفتگي 
و ماهانه، معمواًل در مدارس استفاده نمي شود و بيشتر در دانشگاه ها 
رواج دارد )نوري، 1389(. اگر فعاليت ميداني به طور صحيح اجرا شود 
يك  به عنوان  ميداني  فعاليت  مؤثرتر شود.  يادگيري  باعث  مي تواند 
روش ياددهي - يادگيري هنگامي از اثربخشي الزم برخوردار است 
كه هر يك از دو عامل اساسي در يادگيري، يعني معلم و دانش آموز 
به نقش ها و وظايف خود عمل كنند. برخي از اين وظايف در زير ذكر 

شده اند:

 وظايف فراگيران در يك فعاليت ميداني
1. گوش دادن فراگيران به توضيحات معلم و احيانًا كارشناسان.

2. طرح سؤاالت احتمالي ايجاد شده با افراد مطلع حاضر و معلم 
جهت رفع ابهامات.

3. يادداشت نكاتي در ارتباط با توضيحات ارائه شده و مشاهدات 
ميداني.

4. تهية فيلم و عكس
5. تنظيم گزارش فعاليت ميداني به منظور ارائه در كالس و رفع 

اشتباهات احتمالي فراگيران براي يادگيري بهتر.

 وظايف معلم
1. تعيين اهداف آموزشي فعاليت ميداني )در تدوين اهداف دو نكته 

قابل وصول بودن و هماهنگي آن ها بايد مورد توجه قرار گيرد(.
2. تعيين موارد و مطالبي كه در فعاليت ميداني قابل اجراست.

3. طراحي و برآورد خدمات و امكانات الزم.
4. انتخاب مدت زمان و مسير فعاليت ميداني برحسب اهداف آموزشي.
5. انتخاب پديده ها و نقاطي كه در طول مسير بايد مورد توجه قرار گيرد.

6. تعيين وظايف فراگيران در هر مرحله از فعاليت ميداني.
نياز،  در صورت  و  آن ها  از  اجازه  و كسب  اوليا  به  دادن  اطالع   .7

استفاده از همكاري آن ها.
8. توجيه دانش آموزان نسبت به اهداف گردش علمي.

9. نظارت و كنترل ميزان مشاركت فعال فراگيران در طول گردش.
10. راهنمايي فراگيران در طول فعاليت ميداني.

11. مشاهدة گزارش هاي تهيه شده توسط فراگيران و ارزشيابي آن ها 
بعد از فعاليت ميداني.

12. انتخاب گزارش هاي برتر براي ارائه در كالس توسط فراگيران.
فراگيران  احتمالي  اشتباهات  اصالح   و  تكميلي  نظرات  ارائة   .13

)مجتمع آموزشي فدائيان اسالم، 1391(.

دانش آموزان افرادي 
فعال و كنشگرند كه 

در محيط خود دخالت 
مي كنند و با آن عمل 

متقابل انجام مي دهند. 
دانش آموزان از طريق 

فعاليت هاي خود 
مي آموزند و ذهن خود 
را از طريق رفتاري كه 
در آن مشاركت دارند 

مي سازند
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 روش تحقيق
تحقيق كاربردي حاضر، توصيفي - تحليلي و نيمه آزمايشي است. 
براي گردآوري اطالعات آن از دو روش اسنادي در بخش نظري و 
توزيع پرسش نامه و مشاهده در بخش ميداني بهره گرفته شده است. 
شهرستان  در  اورامان  صيدي  پسرانة  دبيرستان  در  حاضر  تحقيق 
سروآباد استان كردستان انجام پذيرفت. در اين دبيرستان كالس سال 
دوم تجربي با چهارده دانش آموز كه از ترم دوم تحصيلي به فراخور 
ميداني  فعاليت هاي  به  استان شناسي  و  عمومي  جغرافياي  مطالب 
كالس  مقابل  در  و  آزمايش  گروه  عنوان  به  شدند  برده  كوتاه مدت 
به روش هاي سنتي  كه  دانش آموز  نفر  با 11  نيز  انساني  دوم  سال 
مورد آموزش قرار مي گرفتند به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. در 
نهايت آزمون مشابه پاياني ترم دوم به عنوان آزمون مبناي دو گروه 
قرار داده شد تا تأثيرات فعاليت هاي ميداني بر نمرات گروه آزمايش 
در مقايسه با گروه گواه مشخص شود. گفتني است كه منطقة اورامان 
با قرار گرفتن در جنوب غربي استان كردستان و در بخش زاگرس 
بكري  و  ويژه  طبيعي  و  توپوگرافي  پيچيدگي هاي  داراي  مرتفع، 
است كه تلفيق آن با  تمدن و معيشت چندهزارسالة مردم محلي 
چشم انداز هاي فرهنگي - اجتماعي و طبيعي منحصر به فردي را خلق 
و كار آموزش دروسي مانند زمين شناسي و جغرافيا را در منطقه به 
دليل در دسترس بودن مثال ها و مصداق هاي كتاب راحت كرده است 
و به راحتي حتي با فعاليت ميداني چند دقيقه اي تا يك روزه مي توان 
بسياري از مفاهيم و مطالب مورد بحث در اين دو رشته را آموزش داد. 
تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده حاصل از پرسش نامة تدوين 
شده از شاخص هاي پيشرفت تحصيلي در درس جغرافيا با بهره گيري 
از آزمون هاي آماري ويلكاكسون، نسبت دوجمله اي و كوواريانس انجام 
پذيرفته است. در تدوين شاخص هاي پيشرفت تحصيلي سعي شده 
است كه عالوه بر درس جغرافيا، تأثيرات فعاليت ميداني روي وضعيت 
اندازه گيري  با  نيز  دانش آموزان در مدرسه  رفتار  و  عمومي عملكرد 
تغييرات دو شاخص عالقه به مدرسه و نظم و انضباط در مدرسه نيز 

سنجيده شود. بايد متذكر شد كه سؤال هاي پرسش نامه ها در طيف 
پنج گزينه اي ليكرت )1ـ خيلي بد....5ـ خيلي خوب( تدوين شده اند. 
روايي پرسش نامه ها با تأييد كارشناسان و متخصصان دانشگاهي عرصة 
علوم تربيتي و پايايي آن نيز با محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ برابر 

0/86 مورد تأييد است.
جدول 2. شاخص هاي مورد سنجش پيشرفت تحصيلي در درس جغرافيا

جذابيت كتاب درسي، جذابيت كالس، كاربردي كردن مطالب، افزايش نمرات، ميزان يادداري مطالب، تعامل در كالس، عالقه به معلم، انگيزة يادگيري، 
توانايي پاسخ گويي به سؤاالت در سطوح باالتر تفكر و يادگيري، فراگيري اطالعات خارج از كتاب، تغيير نقش معلم به راهنما.

شكل 2. موقعيت دبيرستان مورد مطالعه در كشور

جدول3. نتايج آزمون ويلكاكسون به منظور سنجش تغييرات قبل و بعد از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
در درس جغرافيا با انجام فعاليت هاي ميداني

سطح معناداريشاخص Zرتبة مثبترتبة منفيرتبة برابرشاخص

2/870/005-4010جذابيت كتاب درسي

2/580/010-608جذابيت كالس

2/970/003-3011كاربردي كردن مطالب

2/110/035-527ميزان يادداري مطالب

2/630/009-329تعامل در كالس

2/590/009-608عالقه به معلم

2/710/007-419انگيزة يادگيري

توانايي پاسخ گويي به سؤاالت در سطوح 
باالتر تفكر و يادگيري

428-2/430/015

2/060/039-437فراگيري اطالعات خارج از كتاب

2/300/021-617تغيير نقش معلم به راهنما

 يافته ها
در ابتدا با استفاده از آزمون ويلكاكسون تأثير فعاليت هاي ميداني 
در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس جغرافيا در دو دورة قبل 
مورد  تجربي(  دوم  )سال  دانش آموزان  ديدگاه  از  استفاده  از  بعد  و 
شاخص ها  تمام  در  كه  مي دهند  نشان  نتايج  گرفت.  قرار  سنجش 
بتوان  تا  است  آلفاي 0/05  از سطح  معناداري محاسبه شده كمتر 
با 95 درصد اطمينان عنوان كرد كه فعاليت هاي ميداني توانسته به 
اين  بينجامد. در  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس جغرافيا 
ميان، بيشترين تغيير مثبت نسبت به دورة قبل به شاخص ميزان 

يادداري مطالب با 11 رتبة مثبت اختصاص دارد.

مقدار آمارة t در سطح معناداري 0/05 در نتايج آزمون t زوجي كه 
به منظور مقايسة مجموع ميانگين شاخص هاي مورد سنجش در دو 

فعاليت ميداني 
توانسته است 
ذوق و اشتياق 
دانش آموزان را به 
درس علوم تجربي 
بيشتر و مفاهيم 
آموخته شده در 
كالس را نيز تثبيت 
كند
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دورة قبل و بعد از انجام فعاليت هاي ميداني محاسبه شده است، نشان 
از معناداري آن در سطح اطمينان 95 درصد دارد تا بتوان گفت كه 
در مجموع، دانش آموزان در درس جغرافيا به نسبت دورة قبل عدم 
استفاده از به كارگيري روش تدريس مبتني بر فعاليت ميداني داراي 

پيشرفت تحصيلي بوده اند.
جدول 4. نتايج آزمون T زوجي دو دورة قبل و بعد از به كارگيري روش تدريس مبتني بر فعاليت ميداني

 در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس جغرافيا

سطح 
معناداري

درجة  
آزادي

T آمارة
خطاي استاندارد فاصلة اطمينان 95 درصد

ميانگين
ميانگين

كران پايينكران باال

0/000138/841/3650/82930/124

قبل2/63

پيشرفت 
تحصيلي

بعد3/73

1/097
تفاوت 

ميانگين ها

در ارتباط با چگونگي اثرگذاري روش تدريس فعال فعاليت ميداني در 
يكي از مهم ترين شاخص هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس 
جغرافيا يعني نمرات آن ها، از آزمون كوواريانس و دو گروه آزمايش 
و گواه استفاده شد. پيش آزمون نمرات مربوط به امتحان مشابه در 
امتحان پاياني ترم اول و پس آزمون نيز امتحان مشابه نهايي ترم دوم 
بوده است. همان طور كه در جدول 5 مشاهده مي شود، در پيش آزمون 

اختالف چنداني ميان ميانگين نمرات دو گروه مشاهده نمي شود، اما 
اين  از پيش فرض هاي  اين اختالف واضح است. يكي  در پس آزمون 
اجراي  با  امر  اين  كه  است  گروه  دو  در  واريانس ها  آزمون همگوني 
آزمون لوين و بزرگ تر بودن معناداري نتيجة آزمون براي هر دو گروه 
ديگر،  فرض  مي شود.  تأييد  آلفاي 0/5  از  پس آزمون  و  پيش آزمون 
طبيعي بودن توزيع نمرات در دو گروه است كه اين پيش فرض نيز با 
توجه به بزرگ تر بودن ميزان معناداري به دست آمده در سطح آلفاي 
0/05 در آزمون كلموگروف ـ اسميرنوف اثبات مي شود. در نهايت با 
نگاهي به خط چهارم خروجي اصلي آزمون كوواريانس كه در جدول 
6 آورده شده است، مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به كوچك تر 
بودن ميزان احتمال محاسبه شده از آلفاي 0/05 تفاوت نمرات دو 
گروه معنادار است و فعاليت هاي ميداني جغرافيايي در افزايش نمرات 

دانش آموزان گروه آزمايش مؤثر بوده اند.
جدول 5. نمرات پيش آزمون و پس آزمون

ميانگيننوع آزمونگروه

نمرات درس جغرافيا

آزمايش
14/64پيش آزمون

16/71پس آزمون

كنترل
13/27پيش آزمون

12/54پس آزمون
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است در افزايش نظم و انضباط و افزايش عالقة آن ها به مدرسه اثرگذار 
باشد. در اين راستا دانش آموزان در دو دستة اعتقاد به اثرگذاري )كد 
و فرض صفر  تقسيم شدند  )كد 2(  اثرگذاري  به  اعتقاد  و عدم   )1
مبني بر اينكه اعتقاد دانش آموزان به اثرگذاري روش 
تدريس فعاليت ميداني در افزايش نظم و انضباط و 
عالقه به مدرسه بيشتر از 50 درصد پاسخ گويان است، 
قرار داده شد و چون مقدار معناداري محاسبه شده 
بيشتر از سطح آلفاي 0/05 است با تأييد اين فرض 
دانش آموزان  درصد  از 50  بيشتر  كه  گفت  مي توان 
)گروه آزمايش( و به عبارتي 71 درصد دانش آموزان 
و  نظم  افزايش  در  ميداني  فعاليت هاي  اثرگذاري  به 

انضباط و عالقة آن ها به مدرسه معتقدند.
جدول 7. نتايج آزمون نسبت دوجمله اي به منظور سنجش اعتقاد دانش آموزان به اثرگذاري فعاليت ميداني در 

افزايش نظم و انضباط و عالقه به مدرسه
گروهتعدادنسبت مشاهده شدهنسبت مورد آزمونسطح معناداري

0/1800/50

71101
اعتقاد به تأثيرگذاري فعاليت هاي ميداني درس 

جغرافيا بر عالقه و نظم و انضباط در مدرسه

2942
عدم اعتقاد به تأثيرگذاري فعاليت هاي ميداني درس 

جغرافيا بر عالقه و نظم و انضباط در مدرسه

مجموع114

 نتيجه گيري
ماهيت علم جغرافيا از يك سو و تغيير و تحوالت ناشي از دگرگوني هاي 
اجتماعي، علمي و فرهنگي عصر حاضر از سوي ديگر، روي آوري به 
اين  از  يكي  است.  شده  موجب  را  تدريس  نوين  و  فعال  روش هاي 
روش هاي فعال كه با جوهرة اصلي علم جغرافيا يعني روش مشاهده 
و بازديدهاي ميداني، تطابق و همخواني دارد، روش »فعاليت ميداني« 
است. طبيعت آزمايشگاه اصلي علم جغرافيا و مشاهده و بازديدهاي 
تا  است  نياز  بنابراين  علم جغرافيا هستند.  آموزش  ميداني سرآغاز 
نظام  و  دبيران  از سوي  ميداني  فعاليت  بر  مبتني  تدريس  از روش 
آموزشي استقبال بيشتري شود. درواقع آموزش جغرافياي كاربردي 
نوين، روش جديدي را مي طلبد و عدم روي آوري به روش هاي نوين، 
فعال و گروهي در آموزش آن، يكي از مهم ترين علل بروز مشكالت 
متعددي است كه گريبان گير كالس هاي درس جغرافيا شده است. 
آموزش  براي  تدريس  اين روش  از  تحقيق حاضر  در  راستا  اين  در 
دانش آموزان سال دوم تجربي دبيرستان پسرانه صيدي اورامان بهره 
گرفته شد. با توجه به اينكه منطقة اورامان به دليل موقعيت جغرافيايي 
ويژه داراي چشم اندازهاي بكر و منحصربه فرد و البته در دسترس، براي 
آموزش مفاهيم و مباني علم جغرافياست، از اين روش در جهت پويايي 

و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس جغرافيا بهره گرفته شد.
يافته هاي پژوهش در راستاي سؤال اول پژوهش نشان دادند كه 
فعاليت هاي ميداني براي آموزش دانش آموزان در گروه آزمايش توانسته 
است موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در اين درس شود. در اين 
ارتباط، شاخص يادداري مطالب داراي بيشترين تغيير مثبت بود كه 
قدر مسلم بازديدهاي ميداني و لمس و مشاهدة مستقيم و بي واسطة 
پديده ها، عوارض و چشم اندازها، دليل اصلي افزايش يادداري مطالب 
دانش آموزان است. شاخص ديگري كه تغيير مثبت زيادي را پذيرفته 
است كاربردي شدن مطالب جغرافيا بود. به واقع، وقتي دانش آموزان 
مطالب و پديده هاي بحث شده در كتاب را مستقيمًا در محيط اطراف 

در جريان يك فعاليت ميداني 
دبيران محترم بايد توجه 

داشته باشند كه 
جنبة آموزشي و 
يادگيري كاماًل حفظ 
شود و خروج از 
مدرسه به عنوان 
تفريح تلقي نشود. در 
اين ارتباط در ابتدا 
نياز است كه دبير 

مورد نظر، خود با آمادگي كامل 
و همانند طرح درس كالسي 
زمان بندي و اصول مورد نياز 
آموزش را مشخص و محدود 
سازد. همچنين با بيان شفاف 
انتظارات خود از دانش آموزان 
چك ليستي تهيه و با توجه به 
فعاليت هاي دانش آموزان چه 
علمي و چه انضباطي در جريان 
فعاليت ميداني براي آن ها 
نمره هايي منظور كند

جدول 6. نتايج آزمون كوواريانس تفاوت نمرات در پيش آزمون و پس آزمون دو گروه گواه و آزمايش

Sourceمجموع مربعات)درجة آزادي(ميانگين مربعاتFمعناداري

0/00028/52689/7222179/443Corrected Model

0/00212/93640/686140/686Intercept

0/00023/01572/388172/388Pretest

0/00020/87565/659165/659Group

3/1452269/197Error

255784/000Total

24248/640Corrected Total

در نهايت، دانش آموزان با توجه به نتايج آزمون نسبت دوجمله اي در 
جدول 7، معتقدند كه روش تدريس مبتني بر فعاليت ميداني توانسته 
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با آن ها بحث و تحليل گروهي  خود مشاهده مي كنند و در ارتباط 
با راهنمايي معلم انجام مي گيرد، مطالب كتاب بيش از پيش قابل 

لمس اند و كاربردي جلوه گر مي شوند.
تحصيلي  پيشرفت  در  سنجش  مورد  مهم  شاخصه هاي  از  يكي 
دانش آموزان، ميزان نمرات آن هاست. در اين ارتباط يافته هاي پژوهش 
حاصل از مقايسة گروه كنترل و آزمايش نشان دادند، دانش آموزاني كه 
از روش تدريس مبتني بر فعاليت ميداني مورد آموزش قرار گرفته اند 
آن ها  آموزش  براي  روش هاي سنتي  از  كه  دانش آموزاني  نسبت  به 
بهره گرفته شده است، داراي پيشرفت و ارتقاي بيشتري در ميزان 
نمره هستند. اين در حالي است كه در گروه كنترل )تدريس سنتي( 
آزمايش  گروه  دانش آموزان  برعكس  دانش آموزان  نمرة  ميانگين  از 
)تدريس مبتني بر فعاليت ميداني( نسبت به ترم اول كاسته شده 
بود و در نهايت، يافته هاي پاسخ گويي به سؤال دوم پژوهش نيز نشان 
فعاليت  بر  مبتني  آموزش  از  استفاده  و  به كارگيري  تأثير  كه  دادند 
جغرافيا  در درس  دانش آموزان  تحصيلي  پيشرفت  بر  عالوه  ميداني 
در شاخصه هاي عمومي ديگري همچون نظم و انضباط و عالقه به 
مدرسه نيز تأثير مثبت داشته است. در اين ارتباط مي توان عنوان كرد 
كه استمرار فعاليت ميداني اين دانش آموزان به عنوان پاداشي از سوي 
عوامل اجرايي مدرسه براي نظم و انضباط آن ها در مدرسه قرار داده 
شده بود. دليل ديگر اين امر نيز تطابق و همخواني اين روش تدريس 
با شرايط زندگي و عاليق دانش آموزان منطقة اورامان است، چرا كه 
شرايط زندگي اين منطقه با سكون و در چارچوب محيطي بسته و 
خشك بودن همخواني نداشته و پويايي، فعاليت و در دامن طبيعت 

بودن، ويژگي مهم زندگي اجتماعي مردمان اين سرزمين است.
با توجه به تجربه هاي حاصل آمده از اجراي اين روش تدريس، ذكر 
چند نكته به عنوان پيشنهاد براي اجرا و تأثيرگذاري مطلوب اين روش 

ضروري است:
 اول اينكه در بسياري از مدارس بهره گيري از روش فعاليت ميداني 
به صورت مستمر به داليل متعددي كه به دليل محدوديت حجم مقاله 
از ذكر آن ها اجتناب مي ورزم، امكان پذير نخواهد بود. در اين راستا 
ابتدا دبير مربوط بايد با روشن ساختن تأثيرات اين روش براي عوامل 
باشد.  اجرايي و دانش آموزان، سعي در جلب مشاركت آن ها داشته 
البته همان طور كه عنوان شد يكي از انواع فعاليت ميداني، فعاليت 
ميداني كوتاه مدت و در حد چند دقيقه تا يك ساعت آموزشي است كه 
چنانچه دبيران محترم دقت نظر بيشتري كنند با توجه به گستردگي 
و ارتباط مفاهيم جغرافيا، نمونه هاي آموزشي مرتبط در محيط اطراف 
مدرسه وجود دارند و مي توانند از آن ها بهره بگيرند و چندان نيازي به 
سفرهاي چندروزه كه مشكل آفرين نيز هستند، وجود ندارد. در اين 
ارتباط مي توانند از ساير روش هاي تدريس، به ويژه نمودهاي فاوا در 
جريان آموزش پديده ها و وقايعي كه در دسترس نيستند، بهره بگيرند.

 در جريان يك بازديد علمي دبيران محترم بايد توجه داشته باشند 
از مدرسه  كه جنبة آموزشي و يادگيري كاماًل حفظ شود و خروج 
به عنوان تفريح تلقي نشود. در اين ارتباط در ابتدا نياز است كه دبير 
مورد نظر، خود با آمادگي كامل و همانند طرح درس كالسي زمان بندي 
و اصول مورد نياز آموزش را مشخص و محدود سازد. همچنين با بيان 
شفاف انتظارات خود از دانش آموزان چك ليستي تهيه و با توجه به 
فعاليت هاي دانش آموزان چه علمي و چه انضباطي در جريان گردش 

علمي براي آن ها نمره هايي منظور كند. همچنين همراه داشتن يكي از 
عوامل اجرايي مدارس و شركت وي در بحث هاي آموزشي در آشنايي 

و فرهنگ سازي براي دانش آموزان نيز مي تواند مفيد واقع شود.
 گروه بندي دانش آموزان و سپردن مسئوليت هر گروه به يكي از اعضا 
نيز در جريان بازديدهاي علمي ضروري است. نياز است كه دبير مورد 
نظر با همكاري عوامل اجرايي از والدين دانش آموزان رضايت نامه هايي 
بگيرد و خود از مكان مورد نظر جهت گردش و امكاناتي نظير آب 
آشاميدني، محل هاي استراحت، سرويس هاي بهداشتي، نوع لباس و... 

اطالع كسب و به دانش آموزان نيز منتقل كند.
 معلم بايد مطالب مرتبط با فعاليت ميداني را قباًل توضيح داده 

باشد و دانش آموزان با آمادگي ذهني در اين گردش ها شركت كنند.
و  يادداشت برداري  با  بخواهند كه  از دانش آموزان   دبيران حتمًا 
مشاهدة دقيق و گاهي تهية عكس و فيلم بپردازند تا كاماًل در جريان 
آموزش قرار بگيرند. در اين ارتباط از گروه ها خواسته شود كه جلسة 
بعد گزارشي از فعاليت ميداني ارائه دهند و در ابتداي جلسة بعد نيز 

سؤاالتي در ارتباط با مفاهيم آموخته شده در كالس طرح شود.
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اقليم شناسي

  چكيده
گرمايش جهاني و تغيير اقليم از بحث هاي مهم جهان امروز است كه متغيرهاي مختلفي در آن دخالت دارند و بر آن تأثير مي گذارند. به دليل اهميت 
بحث تغيير اقليم و آثار آن و به منظور برنامه ريزي در جهت سازگار شدن با تغييرات اقليمي، پيش بيني متغيرهاي جوي توسط دانشمندان با استفاده 
از مدل هاي مختلف صورت گرفته است. يكي از روش هاي پركاربرد، روش ريزمقياس نمايي آماري است كه براي پيش بيني متغيرهاي اقليم، كاربردي 
گسترده دارد. در اين پژوهش از مدل ريزمقياس نمايي آماري SDSM  در پيش بيني پارامتر دما استفاده شده است. داده هاي روزانة مورد پژوهش 
دماي ميانگين، كمينه و بيشينة ايستگاه سينوپتيك بندر انزلي، داده هاي NCEP و خروجي مدل HadCM3 )داده هاي نسل سوم مدل جهاني اقليم 
تحت سناريوي A2 و B2( است. از پانزده سال اول )1975ـ 1961( براي واسنجي و از پانزده سال دوم )1990ـ 1976( براي ارزيابي مدل استفاده شده 
است. همچنين معيارهاي آماري ارزيابي مدل مانند ميانگين خطاي مطلق، مجذور ميانگين مربعات خطا و ضريب ناشـ  ساتكليف با كمترين خطا در 
ارزيابي مدل به كار گرفته شده است. با استفاده از داده هاي HadCM3 تحت دو سناريوي A2 و B2 پارامتر دما براي دورة )2099ـ 2010( پيش بيني 
و كل دوره به سه دورة )2040ـ 2010(، )2070ـ 2040( و )2099ـ 2070( تقسيم شده و با دورة پايه )2010ـ 1961( به صورت ماهانه و به صورت كل دوره 
)2099ـ 2010( مقايسه شده و روند، جهش و تغييرات ناگهاني دما با آزمون منـ  كندال ارائه شده است. نتايج حاكي از آن است كه براساس سناريوي 
A2 دماي بندر انزلي در سال هاي 2010 تا 2099 به طور متوسط 0/92 و براي بيشينه و كمينة دما 1/53 و 1/64 درجة سانتي گراد افزايش يافته است. 
اين در حالي است كه در سناريوي B2 دما به طور متوسط 0/66 و براي كمينه و پيشينة دما 1/32 و 1/64 درجة سانتي گراد افزايش يافته است.

كليدواژه ها: ريزمقياس نمايي، ميانگين دما، كمينه و بيشينة دما، روند، بندر انزلي
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دكتر حسين عساكره  
دانشيار گروه اقليم شناسي دانشگاه زنجان

ليال حسينجاني 
دانشجوي دكتري تغيير اقليم دانشگاه زنجان

ايستگاه سینوپتیك بندر انزلی
تحليل روند تغييرات دما

 مقدمه
گرمايش جهاني و تغيير اقليم از بحث هاي مهم جهان امروز است كه 
متغيرهاي مختلفي در اين امر دخالت دارند و بر آن تأثير مي گذارند. 
مفهوم تغيير اقليم تغييرات معنادار در متوسط داده هاي هواشناسي 
)دما، بارش و...( دوره هاي زماني مشخص را در برمي گيرد. به دليل 
اهميت بحث تغيير اقليم و آثار آن و به منظور برنامه ريزي در جهت 
سازگار شدن با تغييرات اقليمي، پيش بيني متغيرهاي جوي توسط 
است.  گرفته  صورت  مختلف  مدل هاي  از  استفاده  با  دانشمندان 
روش هاي بسياري براي شبيه سازي و پيش بيني متغيرهاي اقليمي 
در دوره هاي آينده يا توجه به توليد سناريوهاي اقليمي وجود دارد كه 
از معتبرترين آن ها خروجي مدل هاي GCM )مدل گردش عمومي( 
گازهاي  افزايش  به  عمومي  گردش  مدل هاي  برد.  نام  مي توان  را 
گلخانه اي كه اثرات قابل توجهي در مقياس منطقه اي و جهاني دارد، 
اشاره مي كند. اين مدل ها شبيه سازي داده هاي مدل گردش عمومي 
جو را در سطوح بزرگ انجام مي دهند، بنابراين براي استفاده از نتايج 
اين مدل ها در مقياس كوچك نياز به ريزمقياس نمايي وجود دارد كه 
خروجي اين مدل ها را به متغيرهاي سطحي در ايستگاه مورد مطالعه 

تبديل مي كند.
بين  ارتباط  ايجادكنندة  عامل  يك  به عنوان  ريزمقياس نمايي 
و  پيش بيني كننده(  مستقل  )متغيرهاي  مقياس  بزرگ  چرخه هاي 
متغيرهاي اقليمي در مقياس محلي )متغير وابستة پيش بيني شونده( 
است. در اين تحقيق، خروجي HadCM3 )داده هاي نسل سوم مدل 
الگوي  خروجي  به عنوان   )B2 و  A2 سناريوي تحت  اقليم  جهاني 
شرايط  سناريوها  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  عمومي  گردش 
پيش فرض تعريف شده اند و درواقع وضعيت هاي احتمالي هستند كه 
ممكن است بعضي مواقع با هم اتفاق بيفتند. سناريوها در چهار گروه 
طبقه بندي مي شوند و هريك ويژگي هاي خاص خود را دارند. سناريو 
A2 جهان را ناهمگن فرض مي كند و واگرايي فرهنگي، رشد زياد 
جمعيت و عدم توجه به رشد اقتصادي از ويژگي هاي مهم اين سناريو 
است. سناريو B2 پايداري محيطي را حاصل رويدادهاي محلي مي داند 

و جهان را ناهمگون در نظر مي گيرد )ثبوتي: 1390(.

تابع  و  آماري  سينوپتيكي،  ديناميكي،  به صورت  ريزمقياس نمايي 
انتقالي انجام مي شود. متداول ترين اين روش ها ريزمقياس نمايي آماري 
است كه با نرم افزارهاي متفاوتي انجام مي شود. يكي از نرم افزارهاي مورد 
استفاده در اين گروه SDSM است. اين روش توسط ويلبي و همكاران 
به عنوان ابزاري در جهت ريزمقياس كردن با روش آماري توسعه يافته 
است كه مبناي آن بر رگرسيون چندمتغيره است و پارامترهاي جوي 
ارتباط  برقراري  پاية  بر   SDSM كلي  اصول  مي كند.  پيش بيني  را 
بين متغيرهاي مدل هاي گردش عمومي جو )رطوبت، فشار هوا و...( 
به عنوان متغير مستقل و متغيرهاي اقليمي مانند دما و بارش به عنوان 
متغير وابسته است كه براساس بيشترين ضريب همبستگي متغيرها را 
وارد مدل مي كند تا در ارزيابي كارايي مدل از آن بهره گيرد. در سطح 
جهان و ايران مطالعات مختلفي به منظور پيش بيني و كارايي اين 
مدل انجام شده است، بدين منظور كيم و همكاران )1984: 2069( 
اولين كساني بودند كه براي ريزمقياس نمايي عناصر جوي از مدل هاي 
جهاني استفاده كردند. ديبيك و كوليبالي )2005: 145( با استفاده از 
دو نوع تكنيك ريزمقياس نمايي آماري متغيرهاي هواشناسي مانند دما 
و بارش را در كانادا پيش بيني كردند. سري هاي زماني كه به وسيلة 
هر دو روش توليد شد بيانگر افزايش در مقادير دما و بارش بود. ويلبي 
و همكاران )2007: 94( كلية روش هاي ريزمقياس نمايي را در چهار 
گروه ديناميكي، سينوپتيكي، آماري و تابع انتقالي طبقه بندي كردند 
و مدل هاي SDSM را يكي از مدل هاي ريزمقياس نمايي تابع انتقالي 

آماري به حساب آوردند.
ماكوم و همكاران )2006: 1397( شش مدل آماري و تابع انتقالي 
از جمله SDSM و دو مدل ديناميكي را براي شبيه سازي بارش هاي 
سنگين در دو ايستگاه هواشناسي شمال غرب و جنوب شرق كشور 
انگلستان مورد ارزيابي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه مدل هاي آماري 
چو  ديگر،  تحقيقي  در  برخوردارند.  بيشتري  دقت  از  انتقال  تابع  و 
 HadCM3 از مدل استفاده  با  در چين   )149 و همكاران )2010: 
تحت سناريوي A2 و B2 متغيرهاي اقليمي مانند بارندگي و دما را 
شبيه سازي كردند كه نتايج، بيانگر عملكرد خوب مدل در شبيه سازي 
متغيرهاي اقليمي است. همچنين چن و همكاران )2012: 36( براي 
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برآورد تعادل آب در حوضة هانجيانگ در چين با استفاده 
از داده هاي CGCM3 و HadCM3 و سناريوي A2 از 
مدل هاي ريزمقياس SDSM و SSVM بهره گرفتند. 
نتايج مطالعات آن ها نشان داد كه عملكرد SDSM بهتر 
و  فايسها  است.  بارش  ريزمقياس نمايي  در   SSVM از 
همكاران )2012: 1( بارش و دماي حوضة رودخانة تيبر 
باال5 را در مركز ايتاليا با ريزمقياس نمايي پيش بيني هاي 
HadCM3 با سناريوهاي A2 و B2 و با استفاده از دو 

مدل SDSM و LARS-WG براي چهار دورة سناريو، شامل اقليم 
كنوني )1990ـ 1961( براي سال هاي 2020، 2050 و 2080 بررسي 
و ارزيابي كردند. نتيجة مدل SDSM در اين مطالعه حكايت از افزايش 
روند كمينه، بيشينه دما و بارش تا پايان سال 2080 دارد. باباييان 
از مدل LARS-WG خروجي  استفاده  با  و همكاران )1385: 62( 
خراسان  استان  سينوپتيك  ايستگاه هاي  روي  را   ECHO-G مدل 
ريزمقياس كردند. نتايج شهودي و آماري حاكي از قدرت باالي مدل 

در شبيه سازي داده هاي دورة آماري در اين ايستگاه است.
در   SDSM مدل  توانمندي  ارزيابي  به   )1390( دهقاني پور 
تبريز  سينوپتيك  ايستگاه  در  تبخير  و  دما  بارش  ريزمقياس نمايي 
مي پردازد و نتيجه مي گيرد كه SDSM توانايي مناسبي را در كوچك 
مقياس كردن داده هاي دما و تبخير و بارش دارد. ابكار و همكاران 
در شبيه سازي   SDSM مدل  كارايي  ميزان  بررسي  به   )1  :1392(
شاخص هاي دمايي در مناطق خشك و نيمه خشك پرداختند. نتايج 
شبيه سازي  براي  الزم  توانايي  مذكور  مدل  كه  داد  نشان  تحقيق 
ارزيابي  به   )1393( همكاران  و  دارد. شمس  را  دمايي  شاخص هاي 
توانمندي مدل SDSM و LARS-WG در ريزمقياس نمايي مدل هاي 
ايستگاه  در  دما  و  بارش  داده هاي  شبيه سازي  براي  عمومي  چرخة 
سينوپتيك مهرآباد پرداخته و نتيجه گرفتند كه مدل SDSM توانايي 
مناسبي را در شبيه سازي دما و LARS-WG توانايي مناسبي را در 

شبيه سازي بارش و دما دارد.
مروري بر مطالعات پيشين نشان مي دهد كه تغيير اقليم و گرمايش 
جهاني يكي از چالش هاي اصلي جهان كنوني است. دما كه متغيري 
اصلي در كرة زمين است، تغييري هرچند كم در آن مي تواند باعث 
تغيير در ديگر عناصر اقليم شود و تأثير بسزايي در حيات كرة  زمين 
داشته باشد. براي مثال، افزايش دما باعث افزايش تبخير و كاهش 
ذخيرة رطوبت خاك و... خواهد شد. سواحل جنوبي درياي خزر با 
توجه به دارا بودن شرايط ساحلي سهم زيادي از جمعيت كشور را در 
خود جاي داده است و يكي از قطب هاي اصلي كشاورزي )قطب توليد 
برنج( و باغداري به حساب مي آيد و سهم بيشتري از پوشش گياهي و 
جنگلي و منابع طبيعي كشور را به خود اختصاص داده است. همچنين 
اين سواحل به لحاظ توريستي از اهميت فراواني برخوردارند. بنابراين 
مطالعة تغييرات روند دما در اين ناحيه اهميت بسيار دارد. در راستاي 
اين مطالعات، روند تغييرات دماي ايستگاه سينوپتيك بندر انزلي در 
سواحل جنوب غربي خزر مورد بررسي قرار گرفته و دماي آن از 2010 
تا 2099 پيش بيني شده و با استفاده از آزمون گرافيكي من ـ كندال 
نوع تغييرات و روند دما در اين ايستگاه به منظور ارزيابي تغييرات اقليم 

بندر انزلي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

 داده ها و روش ها
طول  و  دقيقه   28 و  درجه   37 جغرافيايي  عرض  با  انزلي  بندر 
جغرافيايي 49 درجه و 28 دقيقه و ارتفاع 26- متر از سطح دريا در 
جنوب غربي سواحل درياي خزر قرار دارد. به منظور بررسي و ارزيابي 
تغيير اقليم در بندر انزلي دماي ميانگين، كمينه و بيشينة داده هاي 
 HadCM3 و خروجي هاي مدل NCEP روزانه و داده هاي باز تحليل
داده هاي نسل سوم مدل جهاني اقليم تحت سناريوي A2 و B2 براي 
دما  مقدار  است.  استفاده شده  ميالدي(  )2001ـ 1961  پايه  دورة 
براي كل دوره )2099ـ 2010( و سه دورة )2040ـ 2010(، )2070ـ 
2040( و )2099ـ 2070( پيش بيني و با دورة پايه )2010ـ 1961( 
 SDSM مقايسه شده است. بدين منظور در مرحلة اول در نرم افزار
كنترل كيفي داده ها انجام شده و داده هاي گمشدة موجود در طول 
دورة آماري براي هر سه متغير در نرم افزار SPSS و با روش روند خطي 
نقاط بازسازي شده است. در اين روش يك روند خطي بر حسب كلية 
مشاهدات معتبر متغير و انديس دهي به مقادير از كوچك به بزرگ 
اين روند فرضي محاسبه  نقطة گمشده در  انديس  تعيين مي شود. 
شده و مقدار نقطة معادل آن جايگزين مقدار گمشده مي شود )خواجه 
نوري: 1377: 89(. با توجه به اينكه SDSM رگرسيون خطي متغيرها 
را پيش بيني مي كند از اين روش استفاده شده است. در مرحلة دوم 
متغيرهاي مورد نظر براي واسنجي مدل انتخاب شد. در اين مرحله 
همبستگي  ضريب  بيشترين  با  متغيرهايي  انتخاب  منظور  به  ابتدا 
 ،)Y=52/5 و   X=35(  21*15 جعبه هاي  در   HadCM3 داده هاي 
X=32/5( 15*22 و Y=52/5(، و 15*23 )X=30 و Y=52/5( كه 
مختصات جغرافيايي ايستگاه مورد نظر در آن قرار دارد با آزمون و 
خطا بررسي شد و در نهايت جعبة 21*15 كه متغيرهاي آن بيشترين 
ضرايب همبستگي را در برمي گرفت براي واسنجي مدل انتخاب شد. 

يكي از روش هاي پركاربرد، روش 
ريزمقياس نمايي آماري است كه براي 
پيش بيني متغيرهاي اقليم، كاربردي 

گسترده دارد. در اين پژوهش از 
 SDSM  مدل ريزمقياس نمايي آماري

در پيش بيني پارامتر دما استفاده 
شده است. داده هاي روزانة مورد 

پژوهش دماي ميانگين، كمينه و بيشينة ايستگاه 
سينوپتيك بندر انزلي، داده هاي NCEP و 

خروجي مدل HadCM3 )داده هاي نسل سوم 
 )B2 و A2 مدل جهاني اقليم تحت سناريوي
است. از پانزده سال اول )1975ـ 1961( براي 
واسنجي و از پانزده سال دوم )1990ـ 1976( 

براي ارزيابي مدل استفاده شده است
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در اين مرحله عامل تورم واريانس )حذف هم پوشاني داده ها( تعيين 
شد. اگر بين متغيرهاي مستقل در رگرسيون چندگانه رابطه خطي 
وجود داشته باشد گفته مي شود كه بين متغيرهاي مستقل هم راستايي 
)هم خطي( چندگانه وجود دارد. در اين حالت برآورد متغيرها بر مبناي 
رگرسيون گمراه كننده و استفاده از مدل رگرسيون با اشكال مواجه 
مي شود )عساكره: 1383: 213(. بدين منظور در نرم افزار SPSS با 
محاسبة رگرسيون خطي چندگانه بين متغيرهاي مستقل و وابسته و 
تعيين تورم واريانس با گزينة هم خطي تورم واريانس متغيرها محاسبه 

و ميانگين آن ها به عنوان عامل تورم واريانس در مدل وارد شد.
براساس  )كاليبراسيون(  مدل  واسنجي  منظور  به  سوم  مرحلة  در 
متغيرهاي تعيين شده, از 15 سال اول داده ها )1975ـ 1961( و از 
15 سال دوم )1990ـ 1976( براي اعتبارسنجي مدل استفاده شده 
است. قبل از واسنجي مدل در اين مرحله اثر تجمعي محاسبه مي شود. 
براي تعيين اثر جمعي مناسب از معيارهاي آماري ميانگين خطاي 
مطلق )رابطة 1(، مجذور ميانگين مربعات )رابطة 2( و ضريب ناش ـ 

ساتكليف )رابطة 3( با كمترين خطا استفاده شد. 

[ ]

n

i

n

i

n

i
n

i

n

i
i

t

n

i

pi oiMAE
n

(pi oi)
RMSE

n
(oi pi)

NS ( )
(oi ol)

P
n(n )

P n

n( ) tg
n(n )

ti ni

n(n )E(t)

n(n )( n )Var(ti)

ti E(ti)
U

var(ti)

=

=

−

−

=

=

−
=

−
=

−
= −

−

τ =
−

=

+
τ = ±

−

=

−
=

− +
=

−
=

∑

∑

∑
∑

∑

∑

1

2
1

2
1

2
1

1

1

1

4
1

4 10
9 1

1
4

1 2 5
72

رابطة 1                                     
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رابطة 2                                
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رابطة 3                                

مربعات  ميانگين  مجذوب  و  مطلق  ميانگين خطاي  ميزان  هرچه 
كمتر باشد، نشان  دهندة كارايي بيشتر مدل در برآورد متغير دماست و 
ضريب ناش ـ ساتكليف نشان مي دهد كه خط رگرسيون بين مقادير 
شبيه سازي و اندازه گيري شده تا چه مقدار به خط رگرسيون با شيب 
1 نزديك است. چنانچه اين مقدار معادل يك شود، برازش كاملي 
و  مشاهداتي  داده هاي  بين  كامل  انطباق  بيانگر  و  نشان مي دهد  را 

شبيه سازي شده است )رضايي: 1393: 123(.
همچنين اناندي و همكاران )2008: 583( از اين ضرايب براي تعيين 
ميزان خطا در بررسي نقش پيش بيني كننده ها در ريزمقياس نمايي 
دماي سطح در حوزة رودخانة هند براي سناريوهاي IPCC استفاده 

كردند.
پيش بيني  متغيرها  همبستگي  ضريب  بيشترين  براساس  سپس 
 B2 و A2 تحت دو سناريوي HadCM3 متغير دما با كاربرد داده ها

براي كل دوره )2099ـ 2010( مورد استفاده قرار گرفت.
و  به سه دورة )2040ـ2010(، )2070ـ 2040(  سپس كل دوره 
)2099ـ 2070( به منظور بررسي آماري داده هاي پيش بيني شدة هر 
دوره تقسيم و به صورت دوره اي و ماهانه بررسي و تفاضل هر دوره و 

ماه هاي آن با دورة پايه در هر دو سناريو بررسي شد.
در ادامه، براي بررسي روند و نوع تغييرات متغير دما از روش آماريـ  
گرافيكي منـ  كندال استفاده شد. آزمون منـ  كندال ابتدا توسط مان 
)1945( و سپس در سال 1975 توسط كندال توسعه يافت )سرانو، 

1999(. به نظر مي رسد اين آزمون براي تحليل هاي تغييرات آب و 
برگر،  باشد )گوسن و  اقليمي مناسب تر  هوايي در سري هاي زماني 
1986(. همچنين مي توان تغييرات اقليمي ناگهاني را توسط كاربرد 
متوالي آمارة رتبه اي منـ  كندال شناسايي كرد )سنيرز، 1975(. آمارة 

تاوـ  كندال از فرمول زير محاسبه مي شود:
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τ برابر با آمارة كندال، و n تعداد كل سال هاي آماري مورد استفاده 
است و P از رابطة زير به دست مي آيد:
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ni تعداد رتبه هاي بزرگ تر از هر داده )xi( است كه بعد از آن قرار 

مي گيرد. آزمون معناداري آمارة τ از رابطة  زير قابل محاسبه است:
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مقدار τ روند موجود در داده ها را نشان مي دهد. وقتي روندي در 
داده ها وجود نداشته باشد اين مقدار بين محدودة 1/96± در سطح 

95 درصد اطمينان قرار دارد )مايرزا و همكاران: 1998(.
اطمينان  درصد   95 سطح  در  استاندارد  نمرة  بحراني  مقدار   tg
وجود  )عدم  صفر  فرض  رد  يا  پذيرش  است.   1/96 با  برابر  و 
بستگي  اطمينان،  درصد   95 سطح  در  داده ها(  در  معنادار  روند 
اگر دارد.  آزمون  آمارة  از  حاصل  شدة  مشاهده  مقادير   به 

با خطاي  فرض صفر  پذيرش  بر  دال  شواهد  باشد   -(τ)t>τ>+(τ)t

نتيجة اگر  داده هاست.  در  روند  وجود  عدم  از  حاكي  و   0/05 
τ<-(τ)t به دست آمد، حاكي از رد فرض صفر و پذيرش فرض يك، داّل 

τ>+ (τ) بر روند منفي و كاهش معنادار در سري زماني است. چنانچه
t حاصل شد، وجود روند مثبت معنادار در سطح 95 درصد اطمينان 

اثبات مي شود.
براي تعيين جهت روند، نوع و زمان تغيير از آزمون گرافيكي كندال 
استفاده مي شود. در آزمون گرافيكي كندال از دو مؤلفة 'u و u براي 
تعيين زمان وقوع تغيير و همچنين نوع نوسان استفاده مي شود. آمارة 

كندال با معادله زير محاسبه مي شود:
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و تابع توزيع آن وقتي كه فرض صفر حاكم باشد، از لحاظ مجانبي 
با ميانگين و واريانس برابر است. ميانگين آن از معادلة زير محاسبه 

مي شود:
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واريانس آن از معادلة زير به دست مي آيد:
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U(t) شبيه مقدار Z است. U(t) مقدار استاندارد شده اي است كه 
ميانگين و انحراف معيار صفر دارد. بنابراين رفتار نوساني متوالي به دور 
سطح صفر دارد )پارتل و كايا، 2006(. براي محاسبة U(t) معادلة زير 

به كار مي رود:
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u'i از عكس معادلة ui به دست مي آيد:

                                                   U'=-U                                                                )8(

زماني  و  مي كنند  رسم  را  مربوط  نمودارهاي  فوق،  مراحل  از  بعد 
كه مؤلفه هاي u و 'u همديگر را قطع كنند، نشان دهندة وجود روند 
در سري هاست. اگر مؤلفه هاي ذكر شده در داخل محدودة بحراني 
)1/96±( همديگر را قطع كنند نشانة آغاز تغيير ناگهاني و اگر خارج از 
محدودة بحراني همديگر را قطع كنند، وجود روند را در سري ها نشان 

مي دهد )روشني، 1382(.

 بحث و نتايج
الف. مشخصات توصيفي

جهت بررسي تغييرات دما و پيش بيني دما در بندر انزلي از مدل 
ضرايب  براساس  است.  شده  استفاده   SDSM ديناميك  آماري 
همبستگي بين داده هاي مشاهده شده با متغيرهاي پيش بين روزانه 

 5 ،NCEP از بين 26 متغير آزمون شدة داده هاي ،SDSM از نرم افزار
متغير كه بيشترين ضريب همبستگي با (P-Value=0) را با داده هاي 
تورم  ميزان  همچنين  شدند.  انتخاب  داشتند،  دما  شدة  مشاهده 
واريانس، اثر جمعي و مقادير خطا براساس پارامترهاي مد نظر براي 

متغيرهاي مورد مطالعه محاسبه شده كه در جدول 1 ارائه شده اند.
جدول 1. ضرايب همبستگي متغيرهاي پيش بيني كننده با متغير دما براي ايستگاه بندر انزلي

پارامترمتغير
ضرايب 

همبستگي
اثر 

جمعي
تورم 

واريانس
ضريب ناش ـ 

ساتكليف
ميانگين مربعات 
)RMSE( خطا

ميانگين 
خطاي مطلق 

)MAE(

ميانگين دما

0/67-فشار تراز دريا

2580/92/101/50

0/65-رطوبت نسبي تراز 850 هكتوپاسكال

0/75-رطوبت نسبي نزديك سطح زمين

0/91ميانگين دما در ارتفاع دو متري

0/88ژئوپتانسيل تراز 500 هكتوپاسكال

بيشينة دما

0/65-فشار تراز دريا

30100/912/121/68

0/65-رطوبت نسبي تراز 850 هكتوپاسكال

0/75-رطوبت نسبي نزديك سطح زمين

0/88ميانگين دما در ارتفاع دو متري

0/85ژئوپتانسيل تراز 500 هكتوپاسكال

كمينة دما

0/67-فشار تراز دريا

2870/912/101/66
0/75-رطوبت نسبي نزديك سطح زمين

0/91ميانگين دما در ارتفاع دو متري

0/88ژئوپتانسيل تراز 500 هكتوپاسكال

تعيين متغيرها يكي از مهم ترين مراحل مدل است، زيرا مشخصات 
دارد.  قرار  نتايج آن مستقيمًا تحت تأثير متغيرهاي مستقل  و  مدل 
همان طور كه در جدول 1 مشاهده مي شود، متغيرهاي فشار سطح 
دريا، ژئوپتانسيل تراز 500 هكتو پاسكال، رطوبت نسبي سطح 850 
هكتوپاسكال و نزديك سطح زمين و ميانگين دما در ارتفاع دو متري، 
همبستگي معنادار بااليي را نسبت به ساير متغيرهاي پيش بين نشان 
مي دهند. در بين 5 متغير منتخب، ميانگين دما در ارتفاع دو متري 
و ژئوپتانسيل تراز 500 هكتوپاسكال بيشترين نقش را در وضعيت و 
شرايط جوي حاكم بر منطقه دارند. براي واسنجي و صحت سنجي، 
ارزيابي قرار گرفته اند.  اقليمي مورد  داده هاي NCEP و سناريوهاي 
Had- و NCEP  بدين ترتيب داده هاي مشاهده شده با هر دو دادة

CM3 مقايسه شده اند.

NCEP شكل 1. متوسط دماي كمينه، ميانگين و بيشينة بندر انزلي براي دورة ارزيابي و تنظيم مدل با داده هاي

نتايج نشان مي دهد اختالف معناداري در ميانگين داده هاي مشاهده 
شده و دورة ارزيابي و تنظيم مدل در دادة NCEP و HadCM3 در 
دو سناريو A2 و B2 وجود ندارد. شكل 1 نتيجة گرافيكي واسنجي 
و ارزيابي مدل را براي داده هاي NCEP و شكل 2 نتيجة گرافيكي 
واسنجي و ارزيابي مدل را با داده هاي HadCM3 براي ايستگاه بندر 

انزلي نشان مي دهد كه صحت مدل را تأييد مي كنند.
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HadCM3 شكل 2. دماي روزانة بندر انزلي براي دورة ارزيابي و تنظيم مدل

NCEP شكل 3. واريانس متغير دما )ميانگين، بيشينه و كمينه( براي دورة ارزيابي و تنظيم مدل

 شكل 4. واريانس متغير دما )ميانگين، بيشينه و كمينه(
HadCM3 براي دورة ارزيابي و تنظيم مدل 

همچنين شكل 3 و 4 واريانس متغير دما را براي ارزيابي مدل در 
اين  به نظر مي رسد  داده هاي NCEP و HadCM3 نشان مي دهد. 
در  داده ها(  )واريانس  دما  تغييرات  براي  مناسبي  برآوردكنندة  مدل 

ايستگاه مورد مطالعه نيست و بايد با احتياط نسبت به آن عمل كرد.
جدول 2 مشخصات مكاني دما را براساس مدل ريزمقياس نمايي در 
دو سناريو A2 و B2 نشان مي دهد. براساس سناريوي A2 دماي بندر 
انزلي در طي سال هاي 2010 تا 2099 به طور متوسط 0/92 و براي 
بيشينه و كمينة دما 1/53 و 1/64 افزايش يافته است. اين در حالي 
است كه در سناريوي B2 دما به طور متوسط 0/66 و براي كمينه و 

بيشينة دما 1/32 و 1/64 افزايش يافته است.
جدول 2. مشخصات مكاني دماي بندر انزلي براساس سناريو A2 و B2 كل دوره )2099ـ 2010( 

كمينة دمابيشينة دماميانگينايستگاه

A2B2A2B2A2B2بيشينهكمينهميانگينفراسنج

يه هاي  نما
مركزي

16/3113/4519/1617/2316/9720/6920/4915/0915/09ميانگين

16/0513/3819/2117/1616/9320/5720/4614/9614/94ميانه

27/1411/1816/9815/9815/9819/5019/3613/3213/34مد

يه هاي  نما
پراكندگي

0/430/630/790/530/240/380/201/111/11پراش

0/650/800/890/730/490/620/451/051/05انحراف معيار

4/075/924/644/212/882/992/196/976/97ضريب تغييرات

3/453/734/362/832/072/452/153/943/91دامنة تغييرات

شــكل 
توزيع

0/190/090/280/100/090/110/310/31-0/24-چولگي

3/292/713/102/032/292/113/141/991/99كشيدگي

كم  نسبتًا  تغييرپذيري  بيانگر  روش  دو  هر  در  تغييرات  ضريب 

دماست. تفاوت دامنة تغييرات در ايستگاه و دوره هاي مد نظر سناريوها 
مقاديري بيشتر يا كمتر را نسبت به مقادير ايستگاه نشان مي دهد. 
درواقع ميزان زياد اين عدد بيانگر تغييرات زيادتر دما در دورة مذكور 
و به تبع نايكنواختي بيشتر دما و ميزان كمتر آن، تغييرات كمتر دما 
را نشان مي دهد. چولگي براي ميانگين و دماي كمينة ايستگاه مورد 
نظر منفي و براي دماي بيشينه و براي سناريوهاي مختلف مثبت 
اندازة پراش )واريانس( گوياي چگونگي پراكندگي مشاهدات  است. 
حول ميانگين است كه در كمينة دما بيشترين مقدار را دارد و تأييدي 

بر افت و خيزهاي روزانة دماست.

 ارزيابي تغييرات اقليمي
نتايج حاصل از پيش بيني تحت دو سناريو A2 و B2 نشان از افزايش 
دما در ايستگاه بندر انزلي دارد. شكل 5 روند تغييرات دما را در طول 
كل دورة پيش بيني )2099ـ 2010( براساس سناريو A2 و B2 براي 
ميانگين دما نشان مي دهد كه دما بين 16 تا 18/5 درجه نوسان دارد. 
همچنين شكل 6 سري زماني دماي بيشينة ساالنة پيش بيني شده را 
براي هر دو سناريو نشان مي دهد كه 21ـ 19/5 درجه از ابتدا تا انتهاي 
سري نوسان دارد و شكل 7 نوسان دماي كمينه را بين 14 تا 15 در 
هر دو سناريو نشان مي دهد. به طور كلي، نمودار سري هاي زماني روند 

افزايشي دما را در بندر انزلي نشان مي دهند.

شكل 5. نمودار سري زماني دماي ميانگين پيش بيني شده براي كل دوره )2099ـ 2010( در بندر انزلي

نتايج حاكي از آن 
است كه براساس 
 A2 سناريوي
دماي بندر انزلي در 
سال هاي 2010 تا 
2099 به طور متوسط 
0/92 و براي بيشينه 

و كمينة دما 1/53 و 1/64 درجة سانتي گراد 
افزايش يافته است. اين در حالي است كه 
در سناريوي B2 دما به طور متوسط 0/66 
و براي كمينه و بيشينة دما 1/32 و 1/64 
درجة سانتي گراد افزايش يافته است
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شكل 6. نمودار سري زماني دماي بيشينة پيش بيني شده براي كل دوره )2099ـ 2010( در بندر انزلي

شكل 7. نمودار سري زماني دماي كمينة پيش بيني شده براي كل دوره )2099ـ 2010( در بندر انزلي

براي متغير دما داده هاي مشاهده شده و پيش بيني در دورة مورد 
ميانگين،  داده هاي  آماري  تحليل شد. مشخصات  و  بررسي  مطالعه 
بيشينه و كمينة دما در دورة پايه )2010ـ 1961( در جدول 3 ارائه 

شده است.
جدول 3. مشخصات آماري متغير دماي بندر انزلي در طول دورة پاية )2010 ـ 1961(

ميانگين كلJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDesدما
7/257/079/0813/5418/8423/5026/0225/7922/6618/3113/779/8616/31ميانگين
9/949/5911/4416/1421/5926/6529/3029/0225/6821/1816/6512/7019/16بيشينه
4/574/566/7110/9516/0820/3822/7322/5319/6415/4410/97/0413/45كمينه

جدول 4 ميانگين دماي هر دوره را براي ميانگين، كمينه و بيشينة 
پايه  با دورة  دما نشان مي دهد. همچنين تفاضل ميانگين هر دوره 
)2010ـ 1961( نشان داده شده است. دامنة تغييرات تفاضل ها نشان 

از افزايش يك تا سه درجه دما دارد.
جدول 4. مقايسة دماي ميانگين پيش بيني شدة هر دوره با ميانگين دورة پايه و تفاضل مربوط به آن

A2
سال

تفاضل ميانگين دما با دماي دورة پايهدما
كمينهبيشينهميانگينكمينهبيشينهميانگين

204016/5320/1714/060/221/010/61ـ2010
207017/1220/6314/920/811/471/47ـ2041

B2

209918/0221/2616/271/712/102/82ـ2071
204016/5020/1714/060/191/010/61ـ2010
20701720/5114/920/691/351/47ـ2041
209917/3920/7516/281/081/592/83ـ2071

همچنين ميانگين دماي ماهانة هر دوره و اختالف دماي ميانگين 
ماهانه براي هر دوره و دورة كل با دورة پايه در جدول 5 و 6 ارائه شده 
است. نتايج به دست آمده از مقدار ميانگين ها و تفاضل آن با دورة 
پايه نشان از افزايش دما در اكثريت ماه ها در دو سناريو دارد. براي 
متغير ميانگين دما در كل دورة مورد مطالعه سناريو A2 افزايش دما 
را در تمامي ماه ها و سناريو B2 به جز ماه نوامبر افزايش دما را نشان 
مي دهد. در سناريو A2 در دورة اول )2040ـ 2010( ماه هاي اوريل، 
اگوست، اكتبر و نوامبر، كاهش دما را نشان مي دهد. در همين دوره 
سناريو B2 در ماه هاي جوالي، اگوست، اكتبر و نوامبر كاهش مقدار 
دما را نشان مي دهد. در دورة دوم سناريو A2 و B2 ماه نوامبر كاهش 
دما را نشان مي دهد. در دورة سوم در سناريو A2 و B2 تمامي ماه ها 

افزايش دما را نشان مي دهند.
جدول 5. ميانگين دماي ماهانة پيش بيني شده براي كل دوره ها

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDesسناريو

A2

20999/028/229/5914/0720/0925/7626/2826/1123/5218/8813/9611/20 ـ 2010

20408/037/819/2313/4619/1524/8025/8825/2322/7518/1913/3810/47 ـ2010

20709/158/149/4213/9819/8825/6526/2225/9823/3918/9113/7311/01 ـ 2041

20999/948/6910/0814/7621/2026/7826/7427/0924/4419/6414/8012/19 ـ 2071

B2

20999/057/919/5613/8919/7625/2826/0826/0323/1118/4813/6110/90 ـ 2010

20408/517/429/2313/6219/2024/6725/9225/5922/6617/8212/9910/36 ـ 2010

20708/948/019/5513/8819/9025/3726/0626/0422/9518/6613/7211 ـ 2041

20999/698/299/8614/1320/1425/7926/2926/5223/7118/9313/0611/30 ـ 2071

جدول 6. اختالف دماي ميانگين ماهانة هر دوره با دورة پايه )2010ـ1961(
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDesسناريو

A2

20991/771/160/510/531/252/260/260/320/860/570/191/34 ـ 2010

0/390/61-0/12-0/520/09-0/14-0/080/311/30-20400/780/750/15 ـ2010

0/041/15-20701/901/080/340/441/042/150/200/190/730/60 ـ 2041

20992/691/6311/222/363/280/721/301/781/331/032/33 ـ 2071

B2

0/161/14-20991/800/840/480/350/921/780/060/240/450/17 ـ 2010

0/780/60-0/49-0/200/00-0/10-20401/260/350/150/080/361/17 ـ 2010

0/051/24-20701/690/940/470/341/061/870/040/250/290/35 ـ 2041

20992/441/220/780/591/302/290/270/731/050/620/291/54 ـ 2071
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به همين ترتيب در جدول 7 و 8 دماي كمينه ارائه شده است. براي 
دماي كمينه، اختالف دماي كمينة ماهانه با دورة پايه نشان از افزايش 

مقدار دما در تمامي ماه ها در دو سناريو به جز ماه نوامبر دارد.
جدول 7. اختالف دماي كمينة ماهانة هر دوره با دورة پايه )2010ـ1961(

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDesسناريو

A2

20991/791/731/251/011/382/971/862/171/426/170/761/52 ـ 2010
0/030/65-20400/751/030/610/170/281/520/800/410/345/21 ـ2010
20701/831/571/080/751/052/901/692/021/256/240/491/30 ـ 2041
20992/842/562/092/062/784/453/064/052/697/171/902/70 ـ 2071

B2

20991/781/731/251/011/42/961/872/161/421/640/761/53 ـ 2010
0/040/70-20400/721/050/640/200/271/510/790/390/350/70 ـ 2010
20701/831/550/990/751/082/891/711/991/261/720/471/26 ـ 2041
20992/842/572/072/062/794/433/084/042/692/631/922/72 ـ 2071

جدول 8. دماي كمينة ماهانة پيش بيني شده براي كل دوره ها
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDesسناريو

A2

20996/366/297/9611/9617/4623/3524/5924/7021/0617/0711/668/53 ـ 2010

20405/325/597/3211/1216/3621/9023/5322/9419/9816/1110/867/66 ـ2010

20706/406/137/7111/7017/1323/2824/4224/5520/8917/1411/398/31 ـ 2041

20997/417/128/8013/0118/8624/8325/7926/5822/3318/0712/809/71 ـ 2071

B2

20996/356/297/9611/9617/4823/3424/6024/6921/0617/0811/668/54 ـ 2010

20405/295/617/3511/1516/3521/8923/5222/9219/9916/1410/857/71 ـ 2010

20706/406/117/7011/7017/1623/2724/4424/5220/9017/1611/378/27 ـ 2041

20997/417/138/7813/0118/8724/8125/8126/5722/3318/0712/829/73 ـ 2071

براي دماي بيشينه، مقدار دماي پيش بيني شده و تفاضل آن با دورة 
پايه در جدول 9 و 10 ارائه شده است. اختالف دماي بيشينه نيز با 
دورة پايه روند افزايشي دما را در تمام ماه ها به جز ماه نوامبر )2040ـ 
2010( و سپتامبر )2070ـ 2041( در سناريو B2 و كاهش دما را در 

ماه اگوست در دو سناريو نشان مي دهد.
جدول 9. دماي بيشينة ماهانة پيش بيني شده براي كل دوره ها

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDesسناريو

A2

209912/6210/8612/2818/2423/9929/6630/6928/8425/9622/4417/3815/24 ـ 2010
204011/8010/7012/1117/7023/3128/6630/1928/5625/6921/9516/9814/45 ـ2010
207012/7310/8512/1518/3123/8129/5730/6028/8225/9022/4717/2315/12 ـ 2041
209913/3810/0412/5718/7524/8230/7431/2529/1126/3022/9817/9616/23 ـ 2071

B2

209912/6910/6112/3618/0123/7529/0930/4128/9425/7722/1717/1014/92 ـ 2010
204012/2310/3912/2117/7723/4128/6030/2228/9325/7321/7016/5514/32 ـ 2010
207012/6410/6612/2518/1523/8028/9930/4128/9525/6422/3517/2315/04 ـ 2041
209913/1610/7412/5518/0724/0129/6630/6228/9925/9322/4317/4815/36 ـ 2071

جدول 10. اختالف دماي بيشينة ماهانة هر دوره با دورة پايه )2010ـ1961(
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDesسناريو

A2

0/170/281/260/732/54-20992/681/270/842/102/403/011/39 ـ 2010

0/450/010/770/331/75-20401/861/110/671/561/722/010/89 ـ2010

0/190/221/290/582/42-20702/791/260/712/172/222/921/30 ـ 2041

20993/441/451/312/612/234/091/950/090/621/801/313/53 ـ 2071

B2

0/070/090/990/452/22-20992/751/020/921/872/162/441/11 ـ 2010

0/091/62-0/080/050/52-20402/290/800/771/631/821/950/92 ـ 2010

0/031/170/582/34-0/06-20702/701/070/812/012/212/341/11 ـ 2041

0/020/251/250/832/66-20993/221/151/111/932/423/011/32 ـ 2071

انزلي،  بندر  اقليمي  تغييرات  دقيق تر  تحليل  و  بررسي  منظور  به 
روند ميانگين، كمينه و بيشينة دما در سطح 95 درصد مورد بررسي 
قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 11 ارائه شده است. روند تغييرات 
ميانگين ماهانة دما در طول كل دوره )2099ـ 2010( براي كل ماه ها 
مقدار مثبت را در هر دو سناريو نشان مي دهد. براي دماي بيشينه، ماه 
فوريه عدم معناداري روند را در سناريو A2 و ماه هاي فوريه، مارس، 
آوريل، آگوست و سپتامبر در سناريوB2 نشان مي دهد. روند معناداري 

براي كمينة دما در هر دو سناريو براي كل ماه ها مثبت است.

جدول 11. روند تغييرات ماهانة دما در طول سال هاي 2010 تا 2099 )* = معناداري و ** = عدم معناداري( در 
سطح اطمينان %95

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDesسناريو

A2

ميانگين دما
روند معناداري

0/0190/010/010/010/020/010/010/020/020/020/010/02

************

كمينه دما
روند معناداري

0/030/020/020/030/040/040/030/060/030/030/030/03

************

بيشينه دما
روند معناداري

0/020/000/010/010/020/030/010/0090/0080/010/010/03

B2

** ***********

ميانگين دما
روند معناداري

0/020/010/0090/010/010/010/0060/010/010/010/010/01

************

كمينه دما
روند معناداري

0/030/020/0260/030/040/040/030/060/030/030/030/03

************

بيشينه دما
روند معناداري

0/010/000/000/000/010/010/0065/360/0030/010/010/01

** ** ** *** ** ** ****

آزمون گرافيكي من ـ كندال به وارسي وجود روند و تعيين نوع آن 
و تعيين نقاط جهش در داده ها مي پردازد. اين آزمون براي مقادير 
ميانگين، بيشينه و كمينة داده هاي پيش بيني شدة دما براي كل دوره 
)2040ـ 2010(، )2070ـ 2041( و )2099ـ 2071( تحت دو سناريو 

A2 و B2 اعمال شده است.
است.  ارائه شده  و 10  در شكل هاي 8، 9  گرافيكي  آزمون  نتايج 
همان طور كه در شكل 8 مشهود است، دماي ميانگين ساالنه در دورة 
اول سناريو A2 در سال 2018 جهش معنادار با حاكميت روند مثبت، 
در  و  مثبت  روند  حاكميت  با  سال 2053 جهش  در  دوم  دورة  در 
دورة سوم در سال 2090 جهش با حاكميت روند مثبت را در سطح 
اطمينان 95 درصد آشكار مي كند. در نمودارهاي گرافيكي مربوط به 
سناريو B2 در دورة اول در سال 2035 جهش با حاكميت روند مثبت 
و در دورة دوم در سال 2050 جهش با حاكميت روند منفي و در دورة 

سوم در سال 2083 جهش با حاكميت روند مثبت آشكار مي شود.
همچنين در شكل 9 مربوط به دماي بيشينة پيش بيني شده تحت 
سناريو A2 در دورة اول عدم وجود جهش در داده ها آشكار شد. در 
دورة دوم در سال 2048 جهش با روند افزايشي و همچنين در سال 
2060 جهش كاهشي، 2063 روند افزايشي و در دورة سوم در سال 
2087 جهش با روند افزايشي آشكار مي شود. در سناريو B2 در دورة 
دوم سال 2060  دورة  در  و  داده ها  در  و 2024 جهش  اول 2013 
افزايشي آشكار  جهش كاهشي و در دورة سوم سال 2080 جهش 

مي شود.
نمودار گرافيكي دماي كمينه )شكل 10( تحت سناريو A2 در دورة 
اول در سال 2021 جهش با روند افزايشي، در دورة دوم 2055 جهش 
مثبت و در دورة سوم در سال 2080 جهش مثبت آشكار مي شود. 
در نمودارهاي گرافيكي مربوط به سناريو B2 دورة اول سال 2021 
جهش با روند مثبت و در دورة دوم سال 2067 و در دورة سوم 2090 

جهش با حاكميت مثبت آشكار مي شود.

شكل 8. نمودار ترسيمي آزمون منـ  كندال براي دماي ميانگين پيش بيني شدة بندر انزلي
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شكل 9. نمودار ترسيمي آزمون منـ  كندال براي دماي بيشينة پيش بيني شدة بندر انزلي

شكل 10. نمودار ترسيمي آزمون منـ  كندال براي دماي كمينة پيش بيني شدة بندر انزلي

 نتيجه گيري
تغييرات اقليمي يكي از مسائلي است كه بشر از ديرباز با آن مواجه 
بوده و براي مقابله يا سازگاري با آن برنامه ريزي مي كند. آگاهي از 
چگونگي اين تغييرات باعث ايجاد راهبردهايي در جهت برنامه ريزي 
زمينه  اين  در  كه  راهكارهايي  از  يكي  است.  زمينه  اين  در  بهينه 
راهگشاست پيش بيني متغيرهاي جوي )خصوصًا دما و بارش( است. 
شبيه سازي  براي   )GCM( عمومي  گردش  مدل هاي  منظور  بدين 
تغييرات متغيرهاي جوي  تا روند  به وجود آمدند  متغيرهاي جوي 
و تغييرات اقليمي را در آينده براي مكان هاي متفاوت بيان كنند و 
خروجي اين مدل ها با ريزمقياس نمايي به منظور پيش بيني در نقاط 
مختلف به كار گرفته شود. براساس مطالعات انجام شده در نقاط مختلف 
جهان با مدل SDSM و داده هاي HadCM3 پيش بيني دما انجام شده 
است. در اين راستا اناندي )2008( دماي حداقل و حداكثر را در حوزة 
پيش بيني   (B1, A2, A1B) ipcc براساس سناريوهاي رودخانه اي 
كرده است. فايسها )2012( ريزمقياس نمايي بارش و درجه حرارت 
 SDSM  ايتاليا انجام داده و نتيجه گرفته كه را در حوزة تيبر در 
در برآورد ميانگين داده ها برآوردگر مناسبي است. رضايي و همكاران 
پارامترهاي  پيش بيني  در  را   SDSM مدل  كارايي   )117  :1393(
بررسي كردند  بم  و  فراخشك كرمان  و  اقليم خشك  دو  دمايي در 
و نتيجه گرفتند كه اين مدل از كارايي باال و دقت قابل قبولي براي 

پيش بيني دما برخوردار است.
همچنين در تأييد مطالعات قبلي مدل SDSM نشان مي دهد كه 
اين مدل در برآورد ميانگين داده ها برآوردگر مناسبي است و اگر طول 
دورة آماري طوالني انتخاب شود نتايج بهينه اي را به همراه دارد. بر 
طبق نتايج اين مطالعه و با توجه به اشكال 3 و 4 اين مدل در ارزيابي 
واريانس داده ها برآوردگر مناسبي نيست و در پيش بيني و كاربرد آن 

بايد با احتياط عمل شود.

به منظور بررسي و تحليل دقيق تر 
تغييرات اقليمي بندر انزلي، روند 
ميانگين، كمينه و بيشينة دما در 
سطح 95 درصد مورد بررسي قرار 
گرفت كه نتايج آن در جدول 11 
ارائه شده است. روند تغييرات 
ميانگين ماهانة دما در طول كل 
دوره )2099ـ 2010( براي كل ماه ها 
مقدار مثبت را در هر دو سناريو 
نشان مي دهد. براي دماي بيشينه، 
ماه فوريه عدم معناداري روند را 
در سناريو A2 و ماه هاي فوريه، 
مارس، آوريل، آگوست و سپتامبر 
در سناريوB2 نشان مي دهد. روند 
معناداري براي كمينة دما در هر دو 
سناريو براي كل ماه ها مثبت است
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يكي از راهكارهايي كه 
در اين زمينه راهگشاست 
پيش بيني متغيرهاي جوي 

)خصوصًا دما و بارش( 
است. بدين منظور مدل هاي 

 )GCM( گردش عمومي
براي شبيه سازي متغيرهاي 
جوي به وجود آمدند تا روند 
تغييرات متغيرهاي جوي و 

تغييرات اقليمي را در آينده 
براي مكان هاي متفاوت 

بيان كنند و خروجي اين 
مدل ها با ريزمقياس نمايي 

به منظور پيش بيني در نقاط 
مختلف به كار گرفته شود
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شهر گرمی 
و تأثير اقليم بر سازگاری آن

دكترمحمدتقی معصومی 
استاديار دانشگاه آزاد اسالمي 
غالمحسين عمرانی  
دبير جغرافيای شهرستان گرمی 

اقليم شناسي

 چكيده
    توجه به اهداف عمدة طراحي اقليمي درهرمنطقة آب وهوايي، موجب سازگاري و هماهنگي ساختمان ها با شرايط اقليمي 
و صرفه جويي در مصرف انرژي و هويت يافتن معماري در هر اقليم خواهد شــد. در اين پ ژوهش به منظور بررسي ميزان 
سازگاري اقليمي مساكن شهرگرمي در بافت هاي قديم وجديد از معيار ماهاني براي مطالعة زيست اقليم و ارائة پيشنهادهاي 
معماري براي استفادة هرچه بيشتر از انرژي هاي طبيعي در ساختمان استفاده شده است. پس از محاسبة وضعيت زيست 
اقليم شهر گرمي مساكن موجود بر اساس قدمت به دو دستة قديم وجديد تقسيم شدند. سپس تعداد 120 نمونه از بافت هاي 
معماري در مناطق مختلف شــهر گرمي انتخاب شد كه شامل 57 نمونه از بافت قديم و63 نمونه از بافت جديد بودند. بر 
اساس معيار ماهاني پرسش نامه اي تنظيم و با توجه به ويژگي هاي معماري هر يك از نمونه هاي بافت ها تكميل شد. نتايج 
پرسش نامه ها براي هربافت جداگانه استخراج شد و اين نتايج به منظور تطبيق با معيار ماهاني و بررسي ميزان سازگاري 
اقليمي مساكن در نرم افزار spss باهم مقايسه و تحليل شدند. نتايج به دست آمده نشان داد كه از نظر جهت استقرار و نحوة 

قرارگيري ساختمان، كشيدگي شرقي- غربي با استانداردهاي اقليمي اين شهر تطابق داشته و بيشترين ميزان سازگاري 
اقليمي در بافت قديم و كمترين ســازگاري در بافت جديد وجود دارد. ميزان انطباق در كل شهر با شرايط اقليمي 

منطقه، حدود پنجاه درصد است.
كليد واژه ها: اقليم، معيار ماهاني، معماري، مساكن، گرمي
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 مقدمه و پيشينة تحقيق
بر  خصوصيات  اين  که  تأثيری  و  اقليمی  خصوصيات  به  توجه    
شکل گيری ساختمان ها می گذارند، از دو نظر اهمّيت دارد: از يک سو 
ساختمان های هماهنگ با اقليم کيفيت بهتری دارند. شرايط محيطی 
اين گونه ساختمان ها بهتر است و تنوع و تغيير روزانه و فصلی نور، 
حرارت و جريان هوا در اين ساختمان ها، فضاهای متنوع و دلپذيری 
ايجاد می کند. از سوی ديگر، هماهنگی ساختمان با شرايط اقليمی 
موجب صرفه جويی در مصرف سوخت مورد نياز برای کنترل شرايط 
محيطی اين گونه ساختمان ها می شود. کيفا1)2004( به منظور تهية 
اطالعات کلی و مناسب برای استفادة بهينه از انرژی غيرفعال خورشيد 
در برنامه ريزی های شهری و طراحی ساختمان، با استفاده از جدول 
ماهانی، دورة 25سالة عناصر اقليمی را برای شهر نيکوزيا در قبرس 
مورد تحليل قرار داد و استراتژی های پيش طراحی را محاسبه و ارائه 
کرد. بودن2 وگراب3)2005( به بررسی آسايش حرارتی در پنج شهر 
تونس از دو منطقة اقليمی پرداختند. آن ها در تحقيق خود از دويست 
و محل  کار  در محل  زندگی طبيعی خود  نفر در خصوص شرايط 
زندگی در هر ماه از يک سال سؤال کرده و نتايج آن را با شاخص های 
آسايش حرارتی مقايسه کرده اند. نتايج مطالعة آن ها نشان دهندة وجود 
ارتباط معنادار بين شرايط آسايش حرارتی اعالم شده با شاخص های 
تأثير هندسة شهری  آسايش حرارتی بوده است. جانسون4)2006( 
روی آسايش حرارتی بيرونی در يک اقليم خشک در مراکش را مطالعه 
كرده است. او نتيجه گرفته است که در اقليم گرم وخشک بايد طراحی 
شهری فشرده صورت گيرد تا هرچه بيشتر شرايط آسايش حرارتی 
را در شهر فراهم آورد. توی و همکاران5)2007( به مطالعه و تعيين 
شرايط آسايش بيوکليماتيک درشهر ارزروم در سه منطقة روستايی، 
شهری و منطقة شهری جنگلی ترکيه پرداختند و نتيجه گرفتند که 
مناطق شهری جنگلی سازگاری بيشتری با شاخص آسايش حرارتی 

مورد استفاده دارد.)به نقل از فرج زاده ،1387(.

اقليمی  شرايط  از  بهينه  بهره گيری  ارزيابی  به  لشکری)1388(   
در فضاهای باز و معابر شهر سقز پرداخته و نتيجه گرفته است كه 
مناسب ترين جهت استقرار معابر به منظور جلوگيری از ماندگاری يخ 
و برف در سطح خيابان ها و معابر ،جهت شمالی ـ جنوبی و 15 تا 30 
درجه انحراف از جنوب به سمت غرب با توجه به تداخل دو عامل 
درجه حرارت و تابش آفتاب و جلوگيری از ورود بادهای سرد است. 
اقليم شهر اصفهان و وضعيت  شيخ بيگلو)1389( در پژوهشی نوع 
عناصر اقليمی باد و بارش را بر مالحظات طراحی شهری مورد بررسی 
از  نتيجه گرفته است كه در طراحی بسياری  قرار داده و  و تحليل 
فضاهای شهری اصفهان، اصول و ضوابط طراحی اقليمی رعايت نشده 
و مشکالت خاصی در ارتباط با هريک از عناصر اقليمی ايجاد شده 
با  را  است. طاوسی )1389(در مقاله ای، شرايط دمايی شهر روانسر 
استفاده از شاخص های آسايش دمايی اوانز، ماهانی، گيونی و اولگی 
ارزيابی کرده و پيشنهاد داده است كه جهت گيری ساختمان به سمت 
جنوب شرقی با کشيدگی در جهت شمال شرق ـ جنوب غرب باشد. 
موزرمي)1390( شرايط اقليمي شهر اهواز را در ارتباط با طراحي در 
جهت استقرار ساختمان مورد بررسي قرار داده است و نتيجه گرفته 
است كه در اهواز جهت استقرار بهينة ساختمان ، جهت شمال شرقي 

با كشيدگي در راستاي شمالي- جنوبي است. 
منطقة مورد مطالعه: شهر گرمي به عنوان مركز شهرستان گرمي 
در شمال استان اردبيل با وسعت تقريبي 416 هكتار در"30َ 1 39° 
عرض شمالي وَ 5 °48 طول شرقي واقع شده است. اين شهر در درة 
رودخانة گرمي چاي و در محل برخورد چندين شاخه مسيل فرعي با 
شاخة اصلي آن در ارتفاع 900 متري از سطح دريا قرار گرفته است. از 
سمت شمال با كم شدن ارتفاع به جلگة پست و هموار مغان مي رسد 
و از سمت جنوب آخرين ارتفاعات كوه هاي صلوات با قللي به ارتفاع 
1000 تا 1500 متر آن را محدود مي سازند. از سمت شرق، مسيل 
اهلل دره وارد شهر مي شود. مسيل تنگ چاي نيز از سمت جنوب وارد 

 عكس: هاتف همايي 
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بافت اصلي و مركزي شهر مي شود. شکل 1 نقشة موقّعيت شهر گرمي 
را در محدودة شهرستان مغان و استان اردبيل نشان می دهد. 

شكل1: نقشة موقعيت شهر گرمي در محدودة شهرستان گرمي )منبع: نگارنده(

 مواد و روش ها
 در اين تحقيق برای شناسايی تيپ اقليمی شهر گرمی داده های 
آماری ايستگاه سينوپتيک گرمی در دورة آماري مورد نظر )1393-

1383( تهيه و مورد استفاده قرارگرفت. داده هاي اقليمي استفاده شده 
عبارت ند از:  متوسط ماهانه: فشار، باد )شامل جهت باد غالب، سرعت 
باد و تعداد روز های  اوقات آرام، جهت شديدترين  باد غالب، درصد 
غباری (، دما )شامل عناصر ميانگين دمای روزانه، بيشينه و کمينة 
و  يخ بندان  روز های  تعداد  دما،  پايين ترين  و  باالترين  روزانه،  دمای 
تعداد ساعات آفتابی(، رطوبت )شامل عناصر ميانگين نم نسبی و تعداد 
روز های آسمان صاف( و بارش )شامل عناصر مقدار بارش، بيشينة 
بارش روزانه، تعداد روز های بارانی و تعداد روز های برفی(. عالوه بر 
و جهت  زاويه  معماری شامل  داده های  مذکور،  اقليمی  پارامترهای 
قرارگيری ساختمان مساکن، فرم و حجم بنا، جهت، زاويه و ارتفاع 
بازشوها و پنجره ها، فرم و جهت حياط، کشيدگی، جهت، زاويه و عمق 
سايبان ها، ميزان و نحوة استفاده از فضای سبز در محوطه نيز در اين 
تحقيق به کار گرفته شده است. اطالعات مربوط به مشخصات کلية 
مساکن انتخابی )مساحت، زير بنا، نوع اسکلت، مصالح به كار رفته، 
وضعيت بام، موقعيت مكاني و...( و مشخصات معماری)زاويه و جهت 
قرارگيری بنا، جهت و زاوية پنجره ها، زاويه و عمق سايبان ها و...( نيز 

مورد بررسی و استفاده قرار گرفتند. 

جدول1-تعداد و ويژگيهاي نمونه هاي انتخاب شده در شهر گرمي
ويالييمجتمعتعداد نمونه هابافترديف

بيش از دو طبقهدو طبقه
57--57قديم1

%100--%100
63193113جديد2

%10030/249/220/6

جدول2: تحليل نتايج حاصل از پرسش نامه ها در بافت قديم و جديد

شــكل 
استقرارساختمان

-ساير جهاتشمالي - جنوبيشرقي - غربي
--71/9 %28/07 %بافت قديم
--22/2 %77/7  %بافت جديد
--45/8 %54/16 %نتيجة كل

فضايــي  تنظيــم 
ساختمان

-حالت بينابينطرح فضايي فشردهطرح فضايي گسترده
--94/7 %5/2 %بافت قديم
--87/3 %12/6  %بافت جديد
--90/8 %9/1 %نتيجة كل

ابعاد بازشوها
40 تا 80 درصد25 تا 40 درصد15 تا 25 درصدكمتر از 15 درصد

19/2%71/9 %7/01 %1/7 %بافت قديم
57/1 %31/7 %7/9 %3/1 %بافت جديد
28/3%36/6 %24/1 %2/5 %نتيجة كل

غربيشرقيجنوبيشماليموقعيت بازشوها
14/03%43/8 %38/5  %3/5 %بافت قديم
41/2 %30/1 %11/1 %17/4 %بافت جديد

36/6 %24/1 %10/8 %نتيجة كل
% 28/3

ارتفاع بازشوها
100 – 80 سانتي متر

 100  –  120
سانتي متر

 120  –  140
سانتي متر

 140 از  بيــش 
سانتي متر

31/5 %64/9 %1/7 %1/7 %بافت قديم
33/3 %55/5 %7/9 %3/1 %بافت جديد
42/5 %10 %46/6 %0/83 %نتيجة كل

ديوارهاي  وضعيت 
داخلي

40 -25 سانتي متر25 -15 سانتي متر15 -5 سانتي متر
از40  بيــش 

سانتي متر
85/9 %12/2 %1/7 %-بافت قديم
3/1 %7/9 %87/3 %1/5 %بافت جديد
42/5 %10 %46/6 %0/83 %نتيجة كل

ديوارهاي  وضعيت 
خارجي

45 -35 سانتي متر35 -25 سانتي متر25 -15 سانتي متر
از45  بيــش 

سانتي متر
94/7%3/5 %1/7 %-بافت قديم
1/5%17/4 %69/8 %11/1 %بافت جديد
45/8%10/8 %37/5 %5/8 %نتيجة كل

مواد بــه كار رفته 
در ديوارها

ساير مواردبلوك هاي سيمانيخشت و گلآجر وسيمان
-3/5 %71/9 %24/5 %بافت قديم
-14/2 %-85/7 %بافت جديد

9/1 %34/1 %56/6 %نتيجة كل
-

مواد بــه كار رفته 
در بام ساختمان

ساير مواردآجر و آهنچوب و كاهگلتيرچه و بلوك
-22/8 %77/1 %-بافت قديم
20/6 %31/7 %-47/6 %بافت جديد
10/8 %27/5 %36/6 %25 %نتيجة كل

بــام  وضعيــت 
ساختمان

بام هاي سبك بدون عايق
بام هــاي ســبك با 

عايق
-بام هاي سنگين

-100 %--بافت قديم
-60/3 %6/3 %33/3 %بافت جديد

-79/1 %3/3 %17/5 %نتيجةكل

محل استراحت در 
فضاي آزاد

پيش بيني نشدهحياطپشت بامبالكن
-98/2 %1/7 %-بافت قديم
30/1 %33/3 %1/5 %34/9 %بافت جديد
15/8 %64/1 %1/6 %18/3 %نتيجة كل

مساحت اعياني
ساختمان

125- 100 مترمربع100- 75 مترمربع75- 50 مترمربع
 125 از  بيــش 

مترمربع
61/4 %24/5 %14/03 %-بافت قديم
26/9 %58/7 %12/6 %1/5 %بافت جديد

42/5 %13/3 %0/83 %نتيجه كل
% 43/3

عرصه  مســاحت 
ساختمان

100- 50 متر مربع
متــر   100  -150

مربع
200- 150 متر مربع

بيــش از 200 متر 
مربع

59/6 %36/8 %3/5 %-بافت قديم
12/6 %60/3 %23/8 %3/1 %بافت جديد

49/1 %14/1 %1/6 %نتيجة كل
% 1/6

تعداد اتاق ها
بيش از 4 اتاق4 اتاق3 اتاق2 اتاق

1/7 %19/2 %50/8 %28/07 %بافت قديم
3/1 %11/1 %26/9 %58/7 %بافت جديد
2/5 %15 %38/3 %44/1 %نتيجة كل

اســتقرار  شــكل 
اتاق ها

-ساير موارداتاق هاي فشردهاتاق هاي منفرد
--57/8 %42/1 %بافت قديم
--50/7 %49/2 %بافت جديد
--54/1 %45/8 %نتيجة كل

منبــع  تعــداد 
گرمايشي

4 منبع3 منبع 2 منبع1 منبع
3/5 %63/1 %29/8 %3/5 %بافت قديم
12/6 %50/7 %31/7 %4/7 %بافت جديد

56/6 %30/8 %4/1  %نتيجة كل
% 8/3

نوع سوخت
ساير سوخت هاگازوئيلگازنفت

---بافت قديم
--100-بافت جديد
--100-نتيجة كل

موقعيت مكاني
ساختمان

ساير مناطقسراشيبيتپه و ماهورزمين هموار
-45/6 %31/5 %22/8 %بافت قديم
-52/3 %12/6 %34/9 %بافت جديد
-49/1 %21/6 %29/1 %نتيجة كل

ساختار بام

-سايرشيروانيبام مسطح
--1/7 %98/2 %بافت قديم
--17/4 %82/5 %بافت جديد
10 %90 %نتيجة كل

جهــت  و  زاويــه 
سايبان

غربيشرقيجنوبيشمالي
7/ 15 %31/5 %49/1 %3/5 %بافت قديم
41/2 %31/7 %15/8 %11/1 %بافت جديد
29/1 %31/6 %31/6 %7/5 %نتيجة كل
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ارزيابي شرايط اقليمي شهرگرمي با شاخص ماهاني:
 به منظور تطبيق مساكن موجود در شهر گرمي با معيار ماهاني و 
بررسي ميزان سازگاري اقليمي آن ها تعداد 120 نمونه مسكن، شامل 
57 نمونه از بافت قديم و63 نمونه از بافت جديد، انتخاب شدند و 
بر اساس معيارهاي شاخص ماهاني پرسش نامه اي تنظيم شد. نتايج 
پرسش نامه ها براي هر بافت به صورت جداگانه استخراج شد، سپس 
اي  رايانه  افزار  نرم  در  ماهاني  معيار  با  تطبيق  منظور  به  نتايج  اين 

SPSS باهم مقايسه و تحليل شدند.)جداول 1 و2(.
بررسي نتايج پرسش نامه هاي تكميل شده در بافت هاي معماري شهر 

گرمي: 
مناطق  در  انتخاب شده  نمونه هاي  در  معماري  كلي  ويژگي هاي   
بر اساس سؤال هاي مطرح شده در پرسش نامه، در  مختلف شهري 

جدول 2 ذكر شده اند.
شرايط  با  گرمي  شهر  معماري  بافت هاي  انطباق  ميزان  مقايسه 

مطلوب ماهاني:
با  گرمي  شهر  مساكن  معماري  اقليم  انطباق  ميزان  بررسي  براي 
شرايط مطلوب ماهاني، نتايج حاصل از پرسش نامه هاي تكميل شده 
رايانه اي  نرم افزار  با كمك  بافت هاي مختلف شهر)قديم وجديد(  در 
SPSS با استاندارد هاي روش ماهاني مقايسه و نتايج آن در جدول 

3 ارائه شده است. با بررسي ارقام جدول نتايج زير قابل وصول است:

جدول3: ميزان انطباق معماري شهر گرمي با شرايط مطلوب ماهاني 
مساكن  در  بررسي شــده  موارد 

شرايط مطلوب ماهانيشهر گرمي
ميزان انطباق كل شهر گرمي با شرايط مطلوب

كل شهربافت جديدبافت قديم

45/8 درصد22/2درصد71/9 درصدشمالي – جنوبيشيوه استقرار ساختمان
90/8 درصد87/3 درصد94/7 درصدتنظيم فضايي فشردهتنظيم فضايي ساختمان

36/6 درصد31/7 درصد71/9 درصدبازشوهاي متوسطابعاد بازشوها
36/6 درصد30/1 درصد43/8 درصدبازشوهايي در ديوارهاي شرقي وغربيموقعيت بازشوها

42/5 درصد3/1 درصد85/9 درصدديوارهاي سنگينوضعيت ديوارهاي داخلي
45/8 درصد1/5 درصد94/7 درصدديوارهاي سنگينوضعيت ديوارهاي خارجي

79/1 درصد60/3 درصد100 درصدبام هاي سنگينوضعيت بام ساختمان
64/1 درصد33/3 درصد98/2 درصدمحل استراحت الزم استمحل استراحت در فضاي آزاد

 بحث و نتيجه گيری: 1. از نظر شيوة استقرار ساختمان در 
بافت قديم71/9 درصد ، در بافت جديد22/2 درصد و در كل شهر45/8 
درصد از نمونه هاي بررسي شده جهت شماليـ  جنوبي دارند كه از اين 
نظر بافت قديم با معيار ماهاني انطباق بيشتري دارد. در اين مورد 

ميزان انطباق در كل شهر ،حدود 50 درصد است )شكل هاي2 و3(.

شكل 2: محلة سرچشمه/ ساخت و ساز در تپه هاي سنگي و پرتگاه ها

شكل 3: مجلة صاحب الزمان )عج( شهر گرمي/ كوچه هاي پلكاني

2. مساكن شهر گرمي در بافت قديم از نظر فاصله گذاري و تنظيم 
فضايي ساختمان با شرايط مطلوب ماهاني 94/7 درصد و در بافت 
جديد 87/3 درصد و در كل شهرحدود91 درصد بافت فضايي فشرده 
دارند. از نظر تنظيم فضايي فشرده، ساختمان هاي شهر گرمي سازگاري 

بيشتري با شرايط اقليمي محل دارند )91 درصد(.  
3. از نظر ابعاد بازشوها در شهرگرمي، در بافت قديم71/9 درصد 
و در بافت جديد31/7 درصد و در كل شهر36/6 درصد از نمونه ها، 
بازشوهاي متوسط)40-25 درصد مساحت ديوار( دارند. در گذشته از 
بازشوهای متوسط و دو جداره برای کاهش اتالف حرارت ساختمان 

استفاده می شد )شكل هاي 4 و5(.

شكل 4: انتخاب بازشوهاي دو جداره

شكل 5: انتخاب بازشوها در ابعاد كوچك:تر
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  4-در شهر گرمي، چون باد غالب شمال  شرقي  است و اقليم منطقه 
در بيش از نيمي از سال سرد است، بازشوهايي در ديوارهاي شرقي 
و غربي براي استفاده از انرژي خورشيدي پيشنهاد مي شود. در بافت 
قديم 43/8 درصد و در بافت جديد 30/1 درصد و در كل شهر 36/6 
درصد از نمونه هاي بررسي شده، جهت مطلوب براي تعبية بازشوها 

رعايت شده است.
  5. معيار ماهاني دربارة ديوارهاي داخلي، ديوارهاي سنگين با زمان 
تأخير بيش از هشت ساعت را پيشنهاد مي كند. در بافت قديم85/9 
از  درصد  شهر42/5  كل  در  و  درصد  جديد3/1  بافت  در  و  درصد 
نمونه هاي بررسي شده شرايط فوق را رعايت كرده و داراي ديوارهاي 

داخلي سنگين هستند. 
6. پيشنهاد معيار ماهاني دربارة ديوارهاي خارجي، ديوارهاي سنگين 
با ظرفيت حرارتي قابل مالحظه و زمان تأخير بيش از هشت ساعت 
است. در بافت قديم 94/7 درصد و در بافت جديد1/5 درصد  و به طور 
كلي 45/8 درصد از نمونه هاي بررسي شده در شهر گرمي، ويژگي فوق 

رعايت شده است.
بايد  گرمي  شهر  در  ساختمان  بام  ماهاني،  معيار  براساس   .7  
سنگين و داراي زمان تأخير بيش از هشت ساعت باشد. در بافت 
قديم صددرصد و در بافت جديد60/3 درصد ودر كل نمونه ها 79/1 
درصد، ويژگي شرايط مطلوب ماهاني رعايت شده است. از اين نظر 
مساكن شهر گرمي انطباق خوبي با معيار ماهاني و شرايط اقليمي 

محل دارند.
8. با توجه به گرماي روزانه در چهار ماه از سال)خرداد، تير، مرداد، 
شهريور( وجود محلي براي استراحت در فضاي آزاد در شهر گرمي 
ضروري است. در بافت قديم 98/2 درصد و در بافت جديد33/3 درصد 
و به طور كلي در64/1 درصد از نمونه هاي بررسي شده در شهر گرمي، 
محل الزم براي استراحت در فضاي آزاد )حياط(پيش بيني شده است 

)شكل6(. 

شكل 6: خانة قديمي با حياط و حوض در آن

هشت  در  را  اقليمي  سازگاري  ميزان  ماهاني،  معيار  مجموع  در 
مورد بررسي مي كند. در شهر گرمي در چهار مورد )شيوة استقرار 
وضعيت  داخلي،  ديوارهاي  وضعيت  بازشوها،  موقعيت  ساختمان، 
ديوارهاي خارجي( حدود 50 درصد نمونه ها سازگاري اقليمي دارند. 
ولي در چهار مورد ديگر)تنظيم فضايي و فاصله گذاري ساختمان، ابعاد 
بازشوها، وضعيت بام ساختمان، محل استراحت در فضاي آزاد( بيش 

از 50 درصد نمونه ها سازگاري با اقليم محل دارند. تأثير شرايط اقليمي 
در شكل گيري ساختمان و پاره اي از جزئيات معماري ارزيابي شده 
است كه در اينجا به بررسي نتايج حاصل از اين شاخص پرداخته مي 

شود :   
در جدول 4، جدول 1 ماهاني، تغييرات دماي هوا و نوسان ساالنه 
و ميانگين آن ها مشخص شده است. همان طور كه مالحظه مي شود، 
 28/1 ساالنه  دماي  نوسان  متوسط  و   14/3 ساالنه  دماي  متوسط 
سانتي گراد است. باالترين دما 30/6 و پايين ترين دما 0/8- سانتي گراد 

است. 
جدول 4: جدول1 ماهاني: دمای هوا )C °(-دوره آماري)1383-1393(

فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

14/4 19 27/1 28/9 30/6 26 20/2 14/9 10/6 5/8 7/3 12/3 متوسط حداكثر ماهانه

6/7 10/9 17/1 19/8 20/9 17/9 13/2 8/1 3/2 -0/8 -0/4 3/6 متوسط حداقل ماهانه

21/1 29/9 44/2 48/7 51/5 43/9 33/4 23 13/8 5 6/9 15/9 متوسط نوسان ماهانه

در جدول 5، جدول 2 ماهاني، تغييرات رطوبت نسبي و تعيين گروه 
رطوبتي ماه هاي مختلف سال تعيين شده است. همان طور كه اين جدول 
نشان مي دهد، به غير از مرداد و تير ماه كه در گروه رطوبتي 2)30-50 

درصد( قرار دارند ، بقية ماه ها رطوبت نسبي باالي 50 دارند.
جدول 5: جدول2 ماهاني- رطوبت نسبی )%(-دورة آماري)1383-1393(

فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

80 83 67 59 55 71 83 84 77 83 83 79 رطوبت  حداکثر  متوسط 
ماهانه

56 59 40 35 32 46 58 52 51 59 58 54 رطويت   حداقل  متوسط 
ماهانه

3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 گروه رطوبتی

در جدول 6، جدول 3 ماهاني، بارندگي ماهانة گرمي به ميلي متر 
نشان داده شده است. در اين جدول كمترين بارش در مرداد ماه با 12 
و بيشترين آن مربوط به ارديبهشت با 55/6 ومجموع ساالنه 333/3 

ميلي متر است.

جدول 6: جدول3 ماهاني: بارندگی )mm(- دورة آماري)1383-1393(
مجموع 

ساالنه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

333/3 44/6 55/6 14/1 12/5 12 34/5 27/4 34/2 25/5 21/2 24/1 27/6 بارندگی ماهانه

جدول 7 ،جدول 4 ماهاني، باد غالب و باد درجة 2)باد نائب غالب( 
گرمي را در ماه هاي مختلف سال نشان مي دهد. همان طوركه جدول 
نشان مي دهد، بيشترين فراواني و باد غالب در اغلب ماه ها، باد شمال 
شرقي )NE( است. بنابراين در انتخاب جهت و زاوية بازشوها بايد به 

جهت اين باد و تأثيرات آن توجه شود)جدول 8(. 

جدول7 : جدول4 ماهاني: باد- دوره آماري)1383-1391(
اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

NENENEENENENENESWESWNEباد غالب

EEEENEEESWNESWNESWباد درجه 2

جدول 8 شاخص ماهاني، منطقة آسايش شب و روز را نشان مي دهد، 
در اين جدول چهار گروه اقليمي با مشخصات رطوبت نسبي و حدود 
اين شاخص،  به كمك  و روز مشخص شده است.  آسايش در شب 
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تشخيص حدود آسايش در شهر گرمي )جدول 9، جدول 5 ماهاني( 
صورت گرفته است. براساس جدول 10 مشخص شد كه درهشت ماه 
)فروردين، ارديبهشت، مهر، آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند( شرايط 
سرد، دردو ماه )تير و مرداد( گرم و در خرداد ماه  وضعيت حرارتي 
هوا مناسب است. در شب هاي شش ماه از سال )فروردين، آبان، آذر، 
دي، بهمن و اسفند( شرايط سرد در شب حاكم است. در دو ماه از 
سال )تير ماه و مرداد( شرايط آسايش مناسب است و چهار ماه از سال 
)ارديبهشت ،خرداد ، شهريور و مهر( شرايط نزديك به مناسب را دارند.

)جدول 10(.

جدول 8: منطقة آسايش شب و روزطبق شاخص ماهاني
حدود آسايش

ميانگين رطوبت 
نسبي به درصد مي

قلي
ه ا

گرو

15 C °كمتر از 15 - 20 C ° متوسط ساالنة دما بيش 
20° C از

شب روز شب روز شب روز
12 – 21 21 – 30 14– 23 23 – 32 17 – 25 26 – 34 0 - 30 1
12 – 20 20 – 27 14– 22 22 – 30 17 – 24 25 – 31   30 - 50 2
12 – 19 19 – 26  14–21 21 – 28 17 – 23 23 – 29     50 - 70 3
12 – 18 18 – 24 14– 20 20 – 25 17–  21 22 – 27 70 - 100 4

جدول9: جدول5 ماهاني: تشخيص حدود آسايش درگرمی
فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ماه

14/4 19 27/1 28/9 30/6 26 20/2 14/9 10/6 5/8 7/3 12/3 حداكثــر  متوســط 
C °ماهانه

26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 24 24 حــد باالی آســايش 
در روز

19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 حــد پايين آســايش 
در روز

6/7 10/9 17/1 19/8 20/9 17/9 13/2 8/1 3/2 -0/8 -0/4 3/6 حداقــل  متوســط 
C °ماهانه

19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 حــد باالی آســايش 
در شب

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 حــد پايين آســايش 
در شب

جدول10: وضعيت حرارتي ماه هاي سال طبق شاخص ماهاني

فروردينارديبهشتخردادتيرمردادشهريورمهرآبانآذردیبهمناسفندماه

وضعيت حرارتی 
سردسردمناسبگرمگرممناسبسردسردسردسردسردسرددر روز

وضعيت حرارتی 
نزديك به سردسردسردسردسرددر شب

مناسب
نزديك به 

نزديك به مناسبمناسبمناسب
مناسب

نزديك به 
سردمناسب

جدول 10، شاخص ماهاني ، وضعيت حرارتي ماه هاي سال را نشان 
به وضعيت مرطوب و  اين جدول شاخص هاي مربوط  مي دهد. در 
شاخص ها،  اين  كمك  به  است.  شده  داده  نشان  خشك  وضعيت 
وضعيت حرارتي)وضعيت مرطوب ، وضعيت خشك( ماه هاي مختلف 

شهرگرمي در طول سال مشخص شده است )جدول 12(.
الف( شاخص هاي مربوط به وضعيت مرطوب: 

  H1: اين شاخص نمايندة وضعيتي است كه در آن گرماي روز 
همراه با رطوبت نسبي زياد )گروه 4( يا رطوبت نسبي متوسط)گروه 
2 و3( و نوسان شبانه روزي دما ،كمتر از 10 درجة سانتيگراد باشد. در 
اين گونه موارد، جريان محسوس هوا براي احساس آسايش، ضروري 

است. اين شاخص براي شهر گرمي صفر است.
H2: اين شاخص نمايندة وضعيتي است كه در آن دماي هوا، مطابق 
شاخص ماهاني، داخل منطقة راحت قرار دارد، ليكن رطوبت نسبي 
زياد محيط )رطوبت نسبي گروه 4( ايجاد ناراحتي مي كند. در اين 
موقع نيز جريان باد مطلوب است. اين شاخص نيز براي شهر گرمي 

صفر است.
به  آن  نفوذ  و  باران  كه  است  وضعيتي  نمايندة  اين شاخص   :H1
داخل ساختمان، ايجاد ناراحتي مي كند .درجايي كه ميزان بارندگي 
از200 ميلي متر تجاوز مي كند، پيش بيني هاي الزم براي پيشگيري 

از خطرات احتمالي ضروري است.
ب( شاخص هاي مربوط به وضعيت خشك: 

A1: اين شاخص نمايندة وضعيتي است كه در آن اختالف دماي 
شب و روز)نوسان دماي شبانه روزي بيش از 10 درجه( ايجاد ناراحتي 
مي كند. در شرايطي كه روزها گرم و رطوبت نسبي هوا كم يا متوسط 
)گروه 1 ،2 وحتي 3( باشد، شب ها هوا سرد مي شود و همين امر، كه 
مستلزم تطبيق سريع انسان با محيط  و تعويض لباس است، مي تواند 
باعث ناراحتي شود. با توجه به اين مشكل نياز است تا در طراحي 
استفاده  باال  به  متوسط  گرمايي  ظرفيت  با  مصالح  از  ساختمان ها 
شود. وقتي شاخصA1 يك يا بيشتر باشد، بايد فضاي خارجي براي 
خوابيدن و استراحت در نظر گرفته شود. چون اين شاخص براي شهر 
گرمي 8 است، لذا محلي براي استراحت و خواب در فضاي آزاد بايد 

پيش بيني شود.
A2: اين شاخص نمودار وضعيتي است كه در آن گرماي شب همراه 
با رطوبت نسبي كم در داخل ساختمان ايجاد ناراحتي كند. در اين 
شرايط آسمان صاف است و همين امر باعث مي شود كه گرماي بدن 
به راحتي از راه تابش به آسمان كاهش يابد و دماي سطح بدن تا 6 
درجه از هواي اطراف خود خنك تر شود. اين شاخص براي شهر گرمي 
4 است. يعني ماه هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور داراي اين شرايط 

هستند.
A3: اين شاخص نمودار مواقعي است كه دماي روز از حداقل دماي 
منطقة آسايش در شاخص ماهاني پايين تراست و در نتيجه، سرماي 
زياد ايجاد ناراحتي مي كند. راه مقابله با اين شرايط استفاده از انرژي در 

در مجموع معيار ماهاني، 
ميزان سازگاري اقليمي 
را در هشت مورد بررسي 
مي كند. در شهر گرمي 
در چهار مورد )شيوة 
استقرار ساختمان، 
موقعيت بازشوها، وضعيت 
ديوارهاي داخلي، وضعيت 
ديوارهاي خارجي( 
حدود 50 درصد نمونه ها 
سازگاري اقليمي دارند
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جهت گرمايش فضاهاي داخلي ساختمان ها است. اين شاخص براي 
شهر گرمي 6 است، يعني در 6 ماه از سال)فروردين، آبان، آذر، دي، 
بهمن، اسفند( شرايط اقليمي سرد وجود دارد و محافظت در برابر سرما 

ضروري  است)جدول 12(.
جدول 11:جدول6 ماهاني: وضعيت حرارتي ماه هاي سال

نوسان 
 )°C(ماهانه

گروه رطوبت باران
وضعيت حرارتی
شب روز

4 گرم
H1              جريان هوا ضروری است

كمتر از 10 3 و 2 گرم
4 مناسب H2              جريان هوا مطلوب است

بيش از 200 ميلي متر H3                       محافظت از باران
بيش از 10 1 و 2 و 3 A1         ظرفيت حرارتی ضروری است

1 و 2 گرم فضای آزاد برای خواب ضروری 
A2  بيش از 10است 1 و 2 مناسب گرم

سرد
محافظت دربرابر سرما                    

A3

جدول 12: شاخص وضعيت حرارتي ماه هاي سال در شهرگرمي
جمع  فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
0 H1 رطوبت
0 H2
0 H3

8 * * * * * * * * A1خشكی

4 * * * * A2

6 * * * * * * A3  

در اين مرحله تعداد ماه هايي را كه براساس مفاهيم شاخص، وضعيت 
شرايط خشك يا مرطوب دارند به جدول هاي پيشنهادهاي مقدماتي 
معماري )جدول 13( و پيشنهادهاي جزئيات ساختمان )جدول14( 

منتقل كرده و به تحليل آن ها پرداخته مي شود.
جدول 13: جدول7 ماهاني: پيشنهاد هاي 

مقدماتي معماري براي شهر گرمي

مجموع شاخص های رطوبتی 

A3A2A1H3H2H1

648000

           
             تنظيم فضايی )فاصله گذاری(

12-3311- طرح فضايی گسترده برای استفاده از جريان هوا

10-442-مانند حالت فوق، اما محفوظ از بادهای سرد وگرم

1-0*55- طرح فضايی فشرده

شكل استقرار ساختمان
1- جهت شمالی جنوبی

*1)محور طويل تر در جهت شرق– غرب(

0-10
5-12
0-4

11و12

22- طرح فشرده در اطراف حياط

       
           

                     جريان هوا در داخل ساختمان
6- پيش بينی جريان دائمی هوا برای تمام اتاق هايي كه 

5-60از دوطريق با فضای خارجی ارتباط دارند
3-12

7- پيــش بينی اتاقهائی كه از يك طــرف با هوای آزاد 
12-76تماس دارند پيش بينی جريان موقتی هوا

2-12
88- جریان هوا ضرورتی ندارد

*
0-1

         بازشوها
1-9900. بازشوهای بزرگ 40-80 درصد

12-111-10100. بازشوهای خيلی كوچك 10-20درصد
هرگونه شرايط ديگر*1111. بازشوهای متوسط 20-30درصد

                         

                        بامها
5-14140. بامهای سبك)باعايق حرارتی(

15. بامهای ســنگين )با زمان تاخير بيش از 8 
ساعت(

15

*

6-12

                                     ديوارها
5-12120. ديوارهای سبك )زمان تأخير كم(

12-6*1313. ديوارهای خارجی سنگين

              فضاهای خارجی 

12-2*1616-پيش بينی محلی برای خوابيدن درهوای آزاد
             

                                                                               
مجموع شاخص های رطوبتی از جدول گروه 2

A3A2A1H3H2H1
628000

                        محافظت از باران

12-17173. پيش بيني حفاظت در برابر باران هاي شديد ضروري است

ابعاد بازشوها

10بزرگ                     40 تا 80 درصد
1و0

متوسط                    25 تا 40 درصد
2*

1-12
2-5

10-36-30كوچك                    15 تا 25 درصد

12و1211-44بسيار كوچك            10 تا 20 درصد

   موقعيت بازشوها          
در ديوارهاي شــمالي و جنوبــي، در ارتفاع بدن 

رو به باد
53-12

0-51-2

ماننــد حالت فــوق و همچنين بازشــوهايي در 
ديوارهاي داخلي

66-12

                             محافظت بازشوها             

جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب به سطح پنجره ها
7

0-2

12-82محافظت در برابر باران
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3 -Ghrab
4 - Jahansson
5 - Toy  et  al
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موردي: شهراصفهان(«. مجلة جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
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6.Bouden C., Ghrab N.«An adaptive thermal comfort model for the Tunisian  
context» A field study result; Energy and Buildings, Vol. 37, 2005.

7.Jahansson E.«Influences of urban geometry on outdoor thermal comfort in a 
hot dry climate» A study in fez,Morocco;Building and Environment,Vol.41,2006 
8.Kefa  R «Development of energy – efficient passive solar building design in 
Nicosia Cyprus; Department of physics». Eastern Mediterranean Uuniversity, 
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 پيشنهادها:
براساس جداول ماهاني در شرايط اقليمي گرمي پيشنهاد هاي زير 

ارائه مي شود:
1. بهتر است ساختمان ها در جهت شمالي ـ جنوبي احداث شوند.

)محور طويل تر ساختمان در جهت شرقـ  غرب باشد(.
2. مجموعه هاي ساختماني بهتر است، متراكم و فشرده باشند.

3. چون جريان هوا در شهر گرمي براي ايجاد آسايش ضرورتي ندارد، 
اتاق ها مي توانند يك طرفه باشند وديگر نياز مبرمي به كوران نيست. 
بنابراين فاصلة بين ساختمان ها بايد براساس ساية آفتاب تعيين شود .

4. بازشوها بهتر است، مساحتي درحدود 40-25 درصد ديوار داشته 
باشند. انتخاب اين شاخص زماني قابل اعمال است كه انبارش حرارت 
براي 5-2 ماه مورد نياز باشد. چنانچه فصل سرد طوالني باشد ممكن 
است بازشوهايي در ديوارهاي شرقي و غربي براي بهره گيري از گرماي 

خورشيد مورد نياز باشد.
5. مصالح ساختماني ديوارهاي داخلي و خارجي به دليل انبارش 
حرارت براي مدتي بيش از 2 ماه بايد سنگين و با زمان تأخير بيش از 8 
ساعت باشد.آجرها و بلوك هاي سيماني يكپارچه يا خشت با ضخامتي 
نياز را برآورده خواهندكرد. در صورتي كه  اين  حدود 300 ميليمتر 
جدار مورد نظر از طرف خارج عايق بندي شده باشد، ضخامت هاي 

كمتر تا حدود 100ميليمتر، نيز پاسخگوي اين نياز خواهد بود.
6. با توجه به اقليم منطقه و نياز به انبارش حرارت در نيمي از سال 

، بام هاي سنگين با زمان تأخير بيش از 8 ساعت پيشنهاد مي شود. 
7. باتوجه به اينكه شاخصA1 براي گرمي 8 است، پيش بيني محلي 

براي استراحت و خواب در فضاي آزاد )حياط( پيشنهاد مي شود. 
اكثر ماه هاي سال  و گلباد ساالنه، شمال  باد غالب گرمي در   .8
شرقي)NE( و شرقي)E( است. در نتيجه در ساخت وساز هاي جديد 

بايد به جهت اين باد ها و تعبية بازشوها توجه شود.

 عكس: هاتف همايي 
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مهري السادات نعمتي 
كارشناس ارشد جغرافيا

فرهنگ    شهرنشینی
 در كالن شهر

تهران

 چكيده
سال هاست كه مسائل و مشكالت شهر و شهرنشيني از دغدغه هاي اساسي مديريت كالن شهرها، كارشناسان و طراحان مسائل شهري و محور 
اساسي برنامه ريزي شهري، برطرف كردن اين معضالت است. بنابراين بايد عنوان كرد: فرهنگ شهرنشيني، نياز اول كالن شهرهاست. از آنجا كه 
بسياري از چالش ها و نابهنجاري هاي فردي و اجتماعي، فرهنگي،  اقتصادي در كالن شهر تهران هم محسوس است، در اين راستا به نظر مي رسد 
توجه به فرهنگ در امر مديريت شهري به ويژه كالن شهرها از اهميت به سزايي برخوردار است و اين خود هدفي براي نوشتن اين مقاله شد. رشد 
شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع شهري بدون در نظر گرفتن توسعة فرهنگ شهرنشيني، مشكالت گسترده اي را در كالن شهرها به وجود آورده 
است و بيشتر به جاي فرهنگ شهرنشيني، فرهنگ شهرگرايي ديده مي شود. لذا با توجه به اهميت و نقش فرهنگ به عنوان مهم ترين عامل مؤثر 
در مديريت، در اين مقاله نخست به تشريح فرهنگ شهرنشيني و جايگاه آن پرداخته  شده و سپس لزوم آموزش شهروندان در راستاي ارتقاي 

فرهنگ شهرنشيني اسالميـ  ايراني مطرح و در زمينة چالش هاي فرهنگ شهرنشيني، راهكارهايي ارائه شده است.

كليدواژه ها: كالن شهرها، فرهنگ  شهرنشيني، فرهنگ شهرگرايي، چالش ها، نابهنجاري ها، آموزش شهروندان، فرهنگ اسالميـ  ايراني.

جغرافيای شهری
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 مقدمه
خانه ها پيكرة شهر را مي سازند، اما شهروندان روح آن را. )ژان ژاك 

روسو(
شهر محصول مستقيم جامعه اي است كه در آن زندگي مي كنند و 
گوناگوني منظر شهرها، معلول انديشه هاي متفاوت مدني در جوامع 
است. در زمان معاصر، شهرنشيني و شهرگرايي مفاهيمي هستند كه 
براي رشد كيفي قابل تأمل و بررسي اند. شهرنشيني به معناي استقرار 
انسان ها در شهر و شهرگرايي،  سبك زندگي و شيوه ي تفكر خاص 
در شهر است. فرهنگ شهرنشيني از مهم ترين مسائلي است كه در 
پي رشد شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع و پيدايش كالن شهرها، 
مشكالت گسترده اي را به وجود آورده است. نقش فرهنگ به عنوان 
مهم ترين عامل مؤثر در توسعة ايران مدرن و اسالمي كه بايد توجه 
جدي بدان شود از اهميت ويژه  اي برخوردار است )فريد،1373با كمي 

تغيير(. 
جوامع با ورود به مراحل نوين، قوانين و هنجارهاي جديدي را شكل 
دادند بارزترين اين هنجارها نظم پذيري است كه در روابط اجتماعي 
اين نظم پذيري عاملي  افراد ظهور پيدا كرده است. در كالن شهرها 
با  متناسب  و  قانونمند  منطقي،   به طور  انسان ها  اينكه  براي  است 
تغييرات اجتماعي زندگي كنند و آزادي هاي اجتماعي را به رسميت 
بشناسند و از آن ها تخطي نكنند. به همين دليل به تدريج با گذشت 
زمان و برحسب نياز و به وجود آمدن كالن شهرها، با آن قوانين، متعدد، 
مناسبات اجتماعي، حقوق اساسي و حقوق شهروندي و... نيز شكل 

جديدتري پيدا كرده اند.
آموزش فرهنگ شهرنشيني و پيشرفت هاي جهاني درك جديدي از 
شهرنشيني را الزامي ساخته است كه افراد هر جامعه براي همگام شدن 
با آن بايد دانش و مهارت هاي الزم براي شهرنشيني در كالن شهرها 
و مؤثر بودن در جامعة جهاني را كسب كنند )سلطان زاده، 1365 با 

كمي تغيير(.
در اين مقاله نخست به تشريح فرهنگ شهرنشيني و جايگاه آن 
پرداخته شده است. سپس مروري بر چالش هاي فرهنگ  شهرنشيني و 
در ادامه لزوم آموزش شهروندان در راستاي ارتقاي فرهنگ شهرنشيني 
مورد بررسي قرار گرفته است. پيشنهاد می شود آموزش هاي آكادميك 
از سه سالگي شروع و در مراحل بعدي و در تمامي محيط ها ادامه 
جوامع  تفاوت هاي  از  برخي  همچنين  مقاله  اين  در  باشد.  داشته 
شهري و روستايي، فرايند شهرنشيني در كالن شهرها، مفهوم فرهنگ 
شهرنشيني و فرهنگ شهرگرايي، ويژگي  هاي شهرگرايي و عوامل مؤثر 

بر رشد كالن شهرها مورد بررسي قرار گرفته است. 
در اين مقاله از روش پژوهش كتابخانه اي بهره گرفته شده است.

 فرهنگ شهرنشيني در كالن شهرها )تهران(
بررسي تاريخچة  شهرنشيني ايران نشان مي دهد كه كشورمان در 
اين زمينه داراي قدمتي بس طوالني در جهان است. شهرهاي دورة 
باستاني در زمان ساسانيان به وجود آمده اند و در آن دوران گسترش و 
رونق يافته اند. پس از فتح ايران به وسيلة مسلمانان،  طرز تفكر و عقايد 
اسالمي در فرهنگ شهرنشيني و نحوة ارتباط روستا با شهر رسوخ 
كرد. در دوران اسالمي به دليل وسعت نفوذ آن در مناطق مختلف و 
گسترش مبادالت، شهرنشيني رونق فراوان يافت. با تهاجم مغوالن، 
شهرنشيني در ايران رو به  زوال گذاشتند و تنها در دوران غازان خان 
رونق نسبي به شهرها بازگشت. شهرنشيني در دوران صفويه رونق 
يافت و اعتقادات مذهبي حاكم، بر كالبد شهر نيز تأثير گذاشت. در 
دوران معاصر نيز به تبعيت از الگوهاي شهرنشيني و شهرسازي غربي 
اقدامات عمراني بسياري در شهرها  انواع خودروها،   به دنبال رواج  و 
صورت گرفت كه عمدة اين اقدامات درون زا نبوده اند. در تمدن و شهر 
اسالمي پيوندي ناگسستني بين زندگي مادي و معنوي وجود دارد. 
دين اسالم فراتر از يك آيين رسمي و شيوة كامل زندگي در همة 
اعصار است. شهر نيز به عنوان كانون زيست و فعاليت انسان ها مورد 
توجه اسالم بوده است به گونه اي كه مي توان شهر اسالمي را مكان 
تبلور جميع آموزه هاي اسالمي دانست)فريد، 1373 و سلطان زاده، 

1365 با كمي تغيير(.

جدول ميزان شهرنشيني در استان تهران از سال 1385 تا 1395

سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

كل 11345 11507 11672 11839 12010 12183 12308 12433 12559 12684 12808

شهري 10418 10590 10764 10942 11122 11306 11434 11563 11693 11822 11950

روستايي، غيرساكن 927 917 907 897 887 878 874 870 867 863 853

درصد شهري 91/82 92 92/22 92/42 92/6 92/8 92/9 93 93/1 93/2 93/3

درصد روستايي 8/17 7/96 7/77 7/58 7/38 7/2 7/1 7 6/9 6/8 6/7

تصوير ماهواره ای شهر تهران

شهر تهران به تفکيک مناطق)1385(

ميزان شهر نشينی در ايران 
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زندگي شهري در عصر حاضر، نياز به قوانين، ارتباطات و تعامالت 
خاص خود دارد. هرگونه وقفه،  كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين مربوط،  
موجبات بسياري از تنش ها، خشونت ها و ناماليمات اجتماعي،  اقتصادي 
و فرهنگي را فراهم مي كند به نحوي كه اين حركت خود بر شرايط 
رواني، عصبي و رفتاري افراد تأثير گذارده و اين تأثيرات به افراد ديگر، 
خانواده ها و همكاران اداره منتقل مي شود. گسترش شهرنشيني و ورود 
فرهنگ مادي با سرعتي بي سابقه رخ داده و از آنجا كه بسياري از افراد 
و به طريقي شهروندان،  آمادگي الزم براي ورود به اين نوع زندگي را 
پيدا نكردند، بسياري از چالش ها و نابهنجاري هاي فردي و اجتماعي 
پديد آمده است. بنابراين بايد قوانين مربوط به شهرنشيني به شهروندان 
يادآوري يا آموزش داده شود و در برابر هر قانون يا ضابطه اي، ضمانت 
اجرايي الزم نيز فراهم آيد و در شرايطي كه الزم باشد افراد بايد مجازات 

شوند.
اساسي ترين قوانين مربوط به شهروندي در كالن شهرها به ويژه تهران، 
احترام به حقوق ديگران،  وقت شناسي، عدم ايجاد مزاحمت در قالب انواع 
مختلف آن،  حفظ محيط زيست، ايجاد فضا و محلة سالم، پيشگيري 
از هر گونه آلودگي هاي محيطي، صوتي و ...، مشاركت در ادارة شهر 
و جلوگيري از تخريب اموال عمومي است كه بايد با ايجاد زمينه هاي 
فرهنگي جديد و دقت در اجراي قوانين، بنياد قوانين شهروندي را هرچه 
بيشتر تقويت كرد. برقراري ارتباط مناسب بين شهروندان و دستگاه هاي 
اداره كننده، الزمة داشتن جامعه و شهري سالم و شهرونداني قانونمند 
و بهنجار است. در كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه، 
شهرهايي وجود دارد كه در اصطالح علمي به آنان كالن شهر )مادر 
شهر( گفته مي شود كه ويژگي هايي همچون جمعيت زياد و متراكم، 
مركزيت نسبت به شهرهاي اطراف، تراكم فعاليت هاي تجاري، تفريحي، 
حمل و نقل، سازمان ها، مراكز فرهنگي و اقتصادي، افزايش قيمت زمين 
و زمين هاي كشاورزي در  اراضي  قرار گرفتن  زير پوشش  و مسكن، 
حوزه هاي مادرشهري براي احداث تأسيسات خدماتي، عمراني، صنعتي، 

تجاري، مسكوني،  اسكان هستند. تعدد خرده فرهنگ ها و قوميت هاي 
مختلف باعث به وجود آمدن رسوم، سنت ها و رفتارهاي اجتماعي،  روابط 
اجتماعي متفاوت و متعدد در كالن شهرها مي شود. بعضي از مشكالت 
شهرنشيني در كالن شهرها عبارت اند از: بحران هويت و شكاف نسل ها،  
عدم تعادل توزيع قدرت در خانواده،  مشكالت اقتصادي، وجود ارزش هاي 
نوين، بروز هنجارهاي اجتماعي و... . در كالن شهر همواره اقتصاد پولي و 
عقالنيت محاسبه گر تمام روابط انساني را از دريچة پول مشاهده مي كند 
و به نظر مي رسد نابودي اخالق و انسانيت در شهرهاي بزرگ ناشي از 
گسترش همين عقالنيت محاسبه گر باشد. احتياط،  بي توجهي مدني از 
ويژگي هاي كالن شهرهاست. براي مثال در شهر، همسايگان معمواًل از 
يكديگر بي خبرند و سعي مي كنند سراغي از هم نگيرند )نوري كرماني، 

1380 با كمي تغيير(.
داراي  شيراز  و  تبريز  اصفهان،   مشهد،  تهران،  شهرهاي  ايران،  در 

خصوصيات كالن شهر )مادر شهر( هستند.
با توجه به مفاهيم شهرنشيني و شهرگرايي ممكن است يك كشور سهم 
بيشتري از شهرنشيني داشته باشد اما در سطح پايين شهرگرايي قرار 
گيرد. شهرگرايي در شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه حاصل 
مهاجرت روستاييان و ساكنان شهرهاي كوچك به كالن شهرهاست، اما 
با گذشت سال ها هنوز اين مهاجران بر آداب و رسوم و فرهنگ بومي خود 

پايبند ند. برخي از ويژگي هاي شهرگرايي به قرار زير است.
é تجمع جمعيت  با افزايش و تراكم جمعيت،  صفات فردي،  حرفه اي، 
شيوة زندگي و افكار اعضاي جامعة شهري متنوع است و اين تنوع ها و 
تفاوت ها بر مبناي تفكيك مكاني افراد برحسب  نژاد، پايگاه اجتماعي و 

سليقه ها چهرة  خاصي به شهر مي بخشد. 
é تغييرات فرهنگي: تغييرات سريع فرهنگي در زمينه هاي اختراع،  
اكتشافات، نوآوري و... وجود دارد. شهرگرايي محصول رشدي تدريجي 
است. همچنين تأثير شهر  بر شيوة زندگي، يكباره نخواهد توانست 
البته مقاومتي هم صورت  شيوه هاي قبلي زندگي را دگرگون سازد؛ 

نمي گيرد.
é نبود تجانس و همگوني شهري: وجود كنش هاي متقابل ميان گروه 
وسيعي از افراد همراه با شخصيت هاي گوناگون ساخت اجتماعي شهر 
را پيچيده تر مي كند. معمواًل در شهرهاي بزرگ به دليل اختالف منافع 
افراد و تنوع زندگي اجتماعي، هر كسي در گروه هاي متعدد عضويت دارد 

و گروه هايي كه افراد در آن عضويت دارند، يكسان نيستند.
é تحرك اجتماعي: در شهرها معمواًل تحرك اجتماعي زياد است. 
محل سكونت، ماهيت و محل كار، درآمد، منافع و... هميشه در حال 
تغيير است. از آنجا كه متغير بودن محل سكونت، سنت ها و احساسات 
همسايگي را تضعيف مي كند، پس در شهر به ندرت مي توان همسايه 

داشت.
é اصواًل در جامعة شهري، جابه جايي، تنوع ارزش ها و هنجارها باعث 
تحرك اجتماعي مثل تحصيالت،  تنوع و گسترش وسايل ارتباط جمعي، 
رشد و آگاهي هاي اجتماعي و فرهنگي و... مي شود و امكان ارتقاي پايگاه 

اجتماعي وجود دارد.
é فردگرايي: در شهر فرد مطرح است و عضويت فرد در گروه، خانواده، 

قشر و طبقه در مراحل بعد قرار دارد.
ذهنيات و افكار فرد بايد با آهنگ حركت زندگي در شهر هماهنگ و 

نسبت به امور شهري،  دقيق و آگاه باشد.

اساسي ترين قوانين 
مربوط به شهروندي 

در كالن شهرها به ويژه 
تهران، احترام به حقوق 

ديگران،  وقت شناسي، 
عدم ايجاد مزاحمت در 
قالب انواع مختلف آن،  

حفظ محيط زيست، ايجاد فضا و محلة سالم، 
پيشگيري از هر گونه آلودگي هاي محيطي، صوتي 
و ...، مشاركت در ادارة شهر و جلوگيري از تخريب 

اموال عمومي است كه بايد با ايجاد زمينه هاي 
فرهنگي جديد و دقت در اجراي قوانين، بنياد 

قوانين شهروندي را هرچه بيشتر تقويت كرد
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é تفاوت  هنجارها: در شهرها معموالً به دليل تنوع خرده فرهنگ ها و 
اسكان قوميت هاي مختلف، زمينه براي پيدايش هنجارهاي متعدد و 

حتي متناقض، به وجود مي آيد.
بزرگ  شهرهاي  در  شهرها:  در  حسابگري  و  عقالنيت  وجود   é
)كالن شهرها( از آنجا كه اقتصاد پولي و تمركز مبادلة اقتصادي و رونق 
تجارب وجود دارد، موضوع عقالنيت مطرح مي شود )اشراقي و محمدي، 

1393 با كمي تغيير(.
منطقة كالن شهري، جديدترين پديده و شكل فضايي اسكان بشر 
است. اين پديده حاصل نيروها و فرايندهاي متمركزكنندة ثروت، قدرت، 
جمعيت و فعاليت هاي انساني در كالن شهر و سپس بازتوزيع اين تمركز 
در محدودة فضاييـ  كالبدي پيرامون آن است. به همين دليل است كه 
تنوع و پيچيدگي دروني فوق العاده در هر دو وجه فضايي ـ كالبدي و 
عملكردي، خصلت ذاتي اين گونه مناطق به شمار مي آيد. رشد بي رويه و 
گسترش پرشتاب اين پديده باعث به وجود آمدن پديده هايي  همچون 
حاشيه نشيني، زاغه نشيني، تكدي گري، تشكيل شهرهاي خوابگاهي، 
افزايش بيكاري و بزهكاري و مشكالت و ناسازگاري هاي فرهنگي مي شود.

شكل گيري عملي مناطق كالن شهري در ايران و پيش از همه در 
تهران و به تبع آن ظهور مشكالت كالن شهري، باعث مطرح شدن جدي 
چگونگي ادارة اين مناطق در سال هاي اخير شده است. تاكنون چارچوب 
نهادي ويژه اي براي ادارة اين مناطق شكل نگرفته است، اما ديدگاه ها و 
روش هاي غالب و عمالً رايج در اين حوزه را مي توان در چارچوب الگوي 
حكومت شهري و كاماًل  نامتناسب با رويكرد حكمروايي شهري ارزيابي 
كرد. هدف اين مقاله آن است كه انگيزه اي ايجاد كند تا نظام اداره كنندة 
منطقة كالن شهري تهران بيشتر به امر آموزشي فرهنگ شهرنشيني و 

فرهنگ شهرگرايي اسالميـ  ايراني بپردازد.
اگر فرهنگ شهرنشيني بر رفتارها و خلقيات مردم يك شهر به خوبي 
و  آرامش  نمي دهد  اجازه  به خود  باشد، ديگر هيچ شهروندي  حاكم 
آسايش ديگران را از بين ببرد. به علت ناآشنايي اكثر شهروندان با قوانين 
شهرنشيني هر روز شاهد درگيري ها و برخوردهايي هستيم كه محصول 
و منشأ اين بار رواني بر روحية آنان است. همچنين عدم مشاركت در 
امور شهري نوعي استبداد و خودخواهي را به وجود آورده است. برخي 
از تفاوت هاي جوامع شهري و روستايي در استان تهران به شرح جداول 
زير آورده شده اند. كه دليل بسياري از مشكالت در كالن شهر تهران را 

نشان مي دهد.
جدول 1: برخي از تفاوت هاي جوامع شهري و روستايي در استان  تهران

جوامع روستاييجوامع شهريمالك ها

شيوة  نگرش
وسيلة نظارت اجتماعي

رابطة افراد
تقسيم كار

امكان تحرك اجتماعي
نظام اقتصادي

امكانات تفريحي
فعاليت اقتصادي

تسلط خانواده
نظام آموزشي

پايگاه اجتماعي
فردگرايي

ميزان تراكم جمعيت
تخصص گرايي

روابط
تجانس

اشتغال و مشاغل
وسعت ابعاد جامعه

نهاد خانواده 
عقل گرايي و منطق سودجويانه

آينده نگر
قانون

رسمي و قراردادي
پيچيده و گسترده

زياد
پيچيده

گسترده 
صنعت و خدمات

محدود
رسمي و همراه با فناوري

محقق )اكتسابي(
زياد
زياد
زياد

شغلي و رسمي
كم

متنوع
گسترده و وسيع

هسته اي
زياد

سنت گرا و گذشته نگر
آداب و رسوم

عاطفي و دوستانه
ساده و محدود

محدود
متكي به خود )قائم به ذات(

محدود
كشاورزي و باغداري

زياد
رسمي بدون فناوري

محول )انتسابي(
كم
كم
كم

 عاطفي 
زياد

محدود
محدود

گسترده
كم

نرخ رشد جمعيت مناطق شهر تهران در دوره های زمانی مختلف

مأخذ: سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن و آمارگيري جمعيت 
)1385 تا 1395(

جمعيت شهر تهران از 10 ميليون و 418 هزار نفر در سال 85 به 
12 ميليون و 183 هزار نفر در سال 90 افزايش يافته است. گزارش 
مركز آمار حاكي از آن است كه تعداد شهرنشينان تهراني در سال هاي 

بعدي افزايش خواهد يافت.
تحوالت  با  همگام  مي تواند  جريان  اين  بودن  تدريجي  بنابراين، 
اقتصادي و اجتماعي به وجود آيد، اما مهاجرت به شهر، اغلب به علت 
فقر و اضمحالل شيوة توليد روستايي و جذابيت شهرها انجام گرفته 
است. بنابراين گسست در ساختار فضايي ـ اجتماعي شهرها موجب 
را متوجه سلول هاي  نگاه كالن  و  ناكارامدي طرح هاي توسعه شده 
بنيادين يا محالت شهري كرده است تا شايد بتواند در جهت بهبود 
و  اجتماعي  سرمايه هاي  هم افزايي  بكوشد.  ساكنان  زندگي  كيفيت 
توسعة محله اي در بعضي از محالت كالن شهر تهران به صورت تصادفي 
سنجيده شده است. روش كار، تركيبي از مطالعات اسنادي و پيمايشي 
بوده كه با توجه به نياز مورد استفاده قرار گرفته است. با تقويت سرماية 
اجتماعي به پايداري محله اي مي توان دست  يافت. پايداري محله هاي 
مسكوني به پايداري اجتماعي ـ فرهنگي،  اقتصادي، زيست محيطي 
برگيرندة كيفيت  در  پايدار  توسعة  فرايند  دارد.  بستگي  و مديريتي 
اقتصادي، اجتماعي و سرماية محيطي است كه اعضاي اجتماع هاي 
محلي را به توليد و بازساخت زندگي هدفمند براي تحقق ابعاد پايداري 
هدايت مي كند. مالك هايي همچون اعتماد، صداقت، روحية همكاري، 
تمايل حضور در عرصه هاي مدني، وجدان كاري، انضباط و تالش براي 
توسعه از منظر پايداري شهري مي تواند در محله تبلور فضايي يابد. 
به عبارت ديگر، محله هاي شهري به مثابة كوچك ترين واحد سازمان 
فضايي كالن شهر، در پايداري كالن شهرها نقشي اساسي ايفا مي كنند 

)توكلي نيا، 1388(.

تراکم جمعيت تهران )1385(
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براي سامان دهي فضاي اجتماعي حاكم بر كالن شهر يا همان »فرهنگ 
شهرنشيني« كه مستقيمًا با زندگي روزمره و فرهنگ انسان  ها مرتبط 
است، كارشناسان فرهنگي و اجتماعي بايد وارد عمل شوند. زندگي در 
شهر عالوه بر سكونت در شهر متضمن رعايت اصول و آدابي است كه 
زيربناي اجتماعي و اقتصادي فرهنگ شهري را تشكيل مي دهد. فرهنگ 
شهرنشيني، فرهنگ رابطة افراد با يكديگر، فرهنگ فرد در برخورد با 
مسائل گوناگون و طريقة بازتاب آن به افراد در ساية تفكر، استنباط 
عميق و صبر و شكيبايي است. در واقع، مجموعه اي از قانونمندي هاي 
حاكم بر زندگي افراد جوامع شهري الزم است كه بدون حاكميت اين 
تحمل  غيرقابل  و  تلخ  واقعه اي  به  زندگي شهرنشيني  قانونمندي ها، 
براي پير و جوان و خرد و كالن تبديل مي شود. هر سوء رفتاري كه از 
ناحية شهروند يك محله سر بزند آثار زيان بار آن به مجموعه و فضاي 
زندگي مردم ديگر سرايت خواهد كرد. براي مثال، دودي كه از دودكش 
بخاري ها و اتومبيل هاي شخصي جماعتي از شهروندان به هوا مي رود، در 

نهايت موجب آزار و اذيت ديگران مي شود.
اگر مسئوالن بتوانند سطح آگاهي مردم در مباحث شهري را باال ببرند 
وآن ها را در امور شهري شريك و از نظرات و پيشنهادهاي آن ها در جهت 

ساختن شهري با شهروندان قانونمند استفاده كنند، گامي مؤثر براي 
فردايي بهتر برداشته خواهد شد. استفادة صحيح از امكانات و خدمات 
شهري، توجه به حقوق ديگران، برخوردهاي مناسب و... جزء مسائلي 
است كه يك شهروند بايد آن ها را بشناسد و در مقابل آن ها احساس 

مسئوليت كند تا جامعه اي منضبط و كارامد پديد آيد.
آموزش براي آشنايي با حقوق شهروندي يكي از مهم ترين شاخصه هاي 
دخيل در عمومي كردن فرهنگ مدني در كالن شهرها به ويژه كالن شهر 

تهران است.
دوره هاي  در  اسالمي  شهرهاي  كالبدي  ساختار  تمايزات  بررسي 
مختلف، نشان مي دهد كه بين مفهوم شهر و جهان بيني اسالمي از 
ابتداي امر روابط نزديكي وجود دارد. در شهر اسالمي ظاهر امور به تبع 
معنا تعريف مي شود و كالبد، هويت خود را از محتوا مي گيرد. قرآن 
كريم در آيات، ضمن توجه خاص به سكونتگاه ها و به ويژه شهرها، با 
تقديس از شهر مكه و نگاه ويژه به تمامي شهروندان آن، اعم از مسلمان 
و غيرمسلمان، شاخص هايي از زندگي مطلوب اقتصادي در يك شهر 
اسالمي را بر مي شمارد. اين شاخص ها عبارت اند از: امنيت اجتماعي، 
امنيت اقتصادي، امنيت قانوني، تابعيت از قانون، امنيت دسترسي به 

ارزاق ارزان و عدم تفاوت بين شهروندان در كسب معاش.
بعضي از مشكالت شهرنشيني در كالن شهرها مثل بحران هويت و 
شكاف نسل ها، عدم تعادل توزيع قدرت در خانواده، مشكالت اقتصادي، 
وجود ارزش هاي نوين، بروز هنجارهاي اجتماعي، بسياري از فرهنگ ها از 
جمله فرهنگ ترافيك، گذر از اماكن عمومي، رعايت حقوق شهروندي و 
همسايگي و... هنوز بين شهروندان كالن شهرهاي ايران حل نشده است 
و فشارهاي رواني بيش از حد به افراد وارد مي كند. همچنين افرادي 
كه در كالن شهرها زندگي مي كنند معمواًل يا مهاجرند يا بقاياي نسل 
مهاجران اند. اين افراد هر يك بنا به فرهنگ و رسوم شهري يا طايفة خود 
رفتار مي كنند و اين رفتارها كنار هم به شكل موازي پيش مي روند و 
رشد مي كنند. ماحصل اين رفتارها باعث ايجاد ناهنجاري ها و تفرقه در 
آرا و نظرات مردم مي شود كه در نتيجه هر شهري براي ضابطه مند شدن 
مجبور به وضع قوانيني مي شود تا افراد جامعه به شكل مشترك ملزم به 

رعايت آن شوند.
آموزش فرهنگ شهرنشيني و فرهنگ شهرگرايي چهرة جهاني نيز 
دارد و هر يك از شهروندان براي همگام شدن با پيشرفت ها بايد دانش و 
مهارت هاي الزم براي مفيد و مؤثر بودن در جامعة جهاني را كسب كنند.

آموزش شهروندي به افراد كمك مي كند تا شناخت 
شفاف و درستي از نقش خود در جامعه داشته باشند 
جوامع  در  آن ها  زندگي  چگونه  كه  كنند  درك  و 
رشد  در  مؤثر  عوامل  است.  تأثيرگذار  فرهنگي شان 
فرهنگ شهرنشيني و فرهنگ شهرگرايي به شرح زير 

است:
é آموزش: معمواًل افراد با سواد بيشتر به انديشه ها، 

نگرش ها و معيارهاي شهرنشيني پايبندند.
é وسايل ارتباط جمعي: مي توان تغييرات مثبت و 
مناسب در شيوة زندگي و عادت ها و سنت هاي مردم 
ايجاد كرد و فرهنگ شهرگرايي و  به ويژه حاشيه نشينان و مهاجران 

شهروندي را گسترش داد.
به ويژه  اجتماعي  نهادهاي  و  سازمان ها  نظارت  نظارت رسمي:   é
نيروهاي انتظامي، شهرداري ها، آموزش وپرورش و غيره بر افراد جامعة 
شهري، به طوري كه همراه با اقامت و زندگي در كالن شهرها، در سبك 
زندگي، افكار و انديشه ها، خالقيت ، رفتارهاي اجتماعي، رعايت حقوق 
زمينه هاي تحرك  افزايش  و  تناقض ها  و كاهش  ارزش ها  شهروندان، 
و  )اشراقي  شود  حاصل  مثبت   دگرگوني هاي  و  تغييرها  اجتماعي، 

محمدي، 1393 با كمي تغيير(.
به هر حال، وقتي پيام هاي حاوي فرهنگ شهرنشيني به صورت سمعي 
و بصري به افراد منتقل شود و پيوسته در معرض چشم و گوش مخاطبان 
باشد، به مرور تأثيرات مثبت خود را آشكار خواهد كرد. اهرم هاي قانوني 
و مجازات ها براي متخلفان، اگر در كنار اين فرهنگ سازي اعمال شود، 
دركوتاه مدت به نتايج بهتري خواهد انجاميد. تجربه نشان داده است كه 
اعمال مجازات هاي يك سويه براي متخلفان از مقررات شهري، از جمله 
جرايم رانندگان در غياب فرهنگ شهرنشيني مطلوب، چندان كارآمد 
نبوده است. زيبايي شهرها، هماهنگي اجزاي تشكيل دهندة آن، كارايي 
مناسب آن ها، امكان استفادة شهروندان از عناصر شهري از منظر رفاه و 
كارايي از مهم ترين عوامل شهري است. راحتي و آسايش شهروندان در 
شهر تهران بدون توجه به روابط منطقي بين اجزاي آن و خطرات ايجاد 

از آنجا كه زندگي كنوني شهري نياز 
به قوانين و ارتباطات خاصي دارد 
و هرگونه قصور، كوتاهي و ناديده 
گرفتن قوانين موجب بسياري از 
ناهنجاري هاي اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي و... مي شود، لذا قوانين مربوط 
به شهرنشيني، بايد به شهروندان 

يادآوري و آموزش داده شود
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شده ميسر نمي شود، زيرا خطرات ايجاد شده در اثر سال ها رشد در مسير 
ناموزون بيش از امنيت آن است.

اهداف ويژه اي كه مي توان با گسترش و آموزش فرهنگ شهرنشيني 
و فرهنگ شهرگرايي اسالميـ  ايراني به آن دست يافت، عبارت اند از:

كسب و ترويج هويت فردي، ملي، فرهنگي و جهاني؛ افزايش نظم 
اجتماعي و انضباط اخالقي؛ افزايش روحيه مشاركت؛ كاهش ناهنجاري 
اجتماعي؛ وجود آگاهي كافي دربارة ضروريات زندگي شهرنشيني؛ ارتقاي 
توسعة زيست محيطي پايدار؛ تقويت فعاليت هاي اقتصادي؛ مشاركت 
و توانمندسازي شهروندان؛ توسعة روابط رسمي و غير رسمي مردم با 
مجموعة. مديريت شهري؛ كمك به حال مشكالت كالن شهرها و تالش 

براي بهتر زيستن؛ بهسازي اجتماعي و ايجاد شهري سالم. 
البته در سال هاي اخير سعي شده است تا اين تعادل بيشتر به سمت 
آسايش و امنيت سوق پيدا كند كه نتايج پايدار و گسترده اي به دنبال 
نداشته است. از اين رو در اين كالف تودرتو و سردرگم بايد سعي كرد 
از زاوية ديگري به مسئله نگاه كرد. ما اكنون شهري داريم با مسائل 
و مشكالت بسيار كه چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد در آن زندگي 
تحميل  بر خود  كه خود  معضالتي هستيم  وارث  ما  واقع  در  كنيم. 
كرده ايم و گريزي از آن ها نيست و تنها با همكاري و همياري و تعاون 
و تعامل بايد سعي در اصالح آن ها داشته باشيم و در واقع باري بيش 
از آنچه هست بر آن نيفزاييم. با نگاهي به عملكرد سازمان ها و نهادهاي 
مختلف و شهرداري و هزينه  هاي صرف شده براي جلوگيري از تخلفات 
و معضالت به اين اصل مي رسيم كه چنانچه فرهنگ شهرنشيني و 
فرهنگ شهرگرايي خود را با تمام مشكالت شهري موجود باال ببريم و 
تقويت كنيم، معضالت موجود به حداقل خود مي رسد و شاهد شهري 
زيبا و همراه با فرهنگ شهرنشيني، شهرگرايي اسالميـ  ايراني حاكم بر 

كالن شهرها به ويژه تهران خواهيم بود.

  نتيجه گيري
با رشد پديدة شهرنشيني،  شهرهاي كوچك در كالن شهرها ناپديد 
شده اند و اين در حالي است كه اين مكان ها امروز بايد عاملي براي 
تضمين سالمت آدميان و ميسر ساختن مشاركت و تعاون باشند و 
اين انديشه جز با رشد متقابل فرهنگ شهرنشيني اسالمي ـ ايراني 
و حس مسئوليت و هم سويي متوليان حوزة شهر نسبت به دانش و 
آگاهي زندگي شهري در كالن شهر تهران محقق نخواهد شد و راهي 
جز تكيه بر مشاركت آگاهانة شهروندان ندارد. در اين فرايند، شهروندان 
با سهيم شدن در تصميمات اثرگذار بر زندگي خود و جامعة شهري و 
با درك حقوق شهروندي و با شناخت و فهم از مسئوليت پذيري جمعي 
و گروهي، هزينه هاي ادارة شهر را كاهش و بر توانايي هاي مديريت 

كالن شهرها خواهند افزود.
امروزه فقدان آموزش فرهنگ زندگي كاماًل محسوس است و عدم 
آگاهي از فرهنگ شهرنشيني و قواعد رفتاري زندگي شهري، هزينه هاي 
زيادي را به برنامه ريزان شهري تحميل كرده است. برنامه ريزي شهري 
در حوزة  تصميم گيرنده  دستگاه هاي  ميان  هماهنگي  ايجاد  نيازمند 
فرهنگي و اجتماعي است و فرهنگ شهرنشيني بخش ويژه اي از فرهنگ 
عمومي جامعه است كه به طور مستقيم با برنامه ريزي كالن شهري و 

مديريت كالن شهري ارتباط پيدا مي كند.
از آنجا كه زندگي كنوني شهري نياز به قوانين و ارتباطات خاصي 

دارد و هرگونه قصور، كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين موجب بسياري 
از ناهنجاري هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و... مي شود، لذا قوانين 
مربوط به شهرنشيني، بايد به شهروندان يادآوري و آموزش داده شود. با 
توجه به بافت پيچيدة شهرها، زندگي بدون رعايت قوانين و آداب و رسوم 
شهرنشيني ممكن نيست. اين امر باعث تقويت اساس قوانين شهروندي 
و فرهنگ شهرنشيني مي شود و از بسياري هزينه هاي گزاف كه مسبب 

آن ها ناهنجاري ها و ناماليمات اجتماعي است. جلوگيري خواهد كرد.
نكتة مهم ديگر، كنش متقابل امنيت اعتقادي با امنيت اجتماعي است 
اگر براي رشد و شكوفايي اقتصادي و علمي به امنيت اجتماعي نياز داريم 
و براي آن سرمايه گذاري مي كنيم، نبايد از امنيت اعتقادي مردم كه تأثير 
كاماًل متقابل و مستقيم در تأمين امنيت اجتماعي آنان دارد غفلت كرد 
جهان پيشرفتة امروز با امكانات فراوان، امنيت اعتقادي نوع بشر را در 
معرض خطر قرار داده است، در حالي كه انتظار مي رود با سرمايه گذاري 

روزافزون در تحقق امنيت اجتماعي به توفيقاتي دست يابد. 
پس اولين و مهم ترين گام در ارتقاي فرهنگ شهرنشيني، اطالع رساني 
و آگاهي بخشيدن به شهروندان است. براي انجام اين امر مهم، ارگان ها 
و نهادهاي مربوط با همكاري، تعاون و تعامل در تحقق آن بايد سعي 
كنند متناسب با شرايط و موقعيت اجتماعي و فردي، بهترين وسيلة 
اطالعاتي را انتخاب و با كيفيت عالي در اختيار شهروندان قرار دهند. يك 
جامعة پويا متناسب با ويژگي هاي فرهنگي و ارزشي خود به شهروندان 
فعال نياز دارد. بنابراين در يك جمع بندي كلي بايد گفت: همة كشورهاي 
اصلي  كليد  به عنوان  را  آموزش  بايد  ايران،  از جمله  توسعه  در حال 
پيشرفت فردي و عامل اصلي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و 
عامل كاهندة برخي از تهديدات و چالش هاي زندگي شهري به ويژه در 

كالن شهرها در دستور كار خود قرار دهند.
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 مقدمه
ســنگ های کربناته حدود 17 درصد از سطوح خشکی زمين را تشکيل می دهند که با توجه به شرايط اقليمی و مساعد بودن فرايندهای 
انحاللی موجود در سطح آن ها، پهنه های کارستی می توانند توسعه پيدا کنند و به دنبال آن، مناظر و زمين شکل های کارستی زيادی در اين 
پهنه ها تشکيل شــوند )Fordand.1989 به نقل از عشقی، 1379(. وجود اين پهنة وسيع، متأثر از تحوالت زمين شناسی در طول زمان به 
همراه فرايندهای اقليمی، زمينه ای مناســب برای توسعة انواع لندفرم های کارستی در سطح مناطق جغرافيايی است. در اين ارتباط يکی 
از توسعه يافته ترين و بارزترين لندفرم های کارستی، غارها هستند که در حوزه ها و زمينه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار می گيرند. 
می توان گفت که غارها از جنبه های مختلف بنيادی و کاربردی قابليت بررســی و پژوهش را دارند. يکی از اين حوزه ها و مباحث، شناخت 
ميدانی و ژئومورفولوژيکی غارهاست که از يک طرف در پی ديدگاه بنيادی و مباحث مربوط به تحول غار و از طرفی به دنبال مباحث کاربردی 

و مرتبط با توريسم و به صورت تخصصی تر ژئوتوريسم است.
در اين ارتباط، امروزه گردشــگری و توســعة آن به عنوان يکی از راهبردهای نوين در نواحی مستعد مورد توجه قرار گرفته است )نوری 
و همکاران: 1392(. از داليل اين توجه، می توان به نگاه کشــورها به مسئلة گردشــگری به عنوان يک صنعت با حجم عظيم مالی توأم با 
ايجاد اشتغال های مستقيم و غيرمستقيم اشاره کرد )پاپلی يزدی، سقايی: 1392(. براساس تحقيقات سازمان جهانی گردشگری، روند تعداد 
گردشگران به صورت صعودی و با متوسط رشد باالی 4 درصد در سال است و بر اين مبنا تا سال 2020 تعداد گردشگران بين المللی به رقمی 
باالتر از 1/5 ميليارد نفر می رســد (Weaver,2006). بنابراين برای بهره گيری ازاين توان ها و با ديد رقابت، بحث تخصصی گرايی مطرح و 

کشورها با توجه به توان های موجود، سعی در سهم يابی از اين اقتصاد دارند. 
يکی از اين زيرحوزه ها توان های طبيعی مناطق هستندکه در اين ميان غارها به عنوان لندفرم های متکامل مناطق کارستی )ژئوسايت ها( 
نقش چشمگيری دارند و در توسعة ژئوتوريسم نواحی موجود بسيار مؤثرند. امروزه ژئوتوريسم ابزاری برای توسعة پايدار است، چون ضمن 
توجه به کسب درآمد اقتصادی در پی پايداری زيست محيطی است (Kim,et al,2008) و اين همان است که امروزه از آن با عنوان ژئوتوريسم 

پايدار موفق ياد می کنند و در ارتباط با غارها با توجه به حساســيت آن ها بسيار ضروری است. با اين ديدگاه زيست محيطی در اين 
مقاله به شناخت و بررسی ژئومورفولوژيکی غار کتله خور واقع در استان زنجان با هدف اشاعة ديدگاه گردشگری و شناخت توان و 

جاذبه های آن پرداخته شده است. 

کليدواژه ها: ژئومورفوتوريسم، اشکال و جاذبه ها، غار کتله خور
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غار كتله خور
دکتر ممند ساالری

استاديار گروه ژئومورفولوژی، 
دانشکده منابع طبيعی، دانشگاه کردستان

 موقعيت و حدود جغرافيايی و وجه تسمية غار کتله خور
غار عظيم و زيبای کتله خور به عنوان بزرگ ترين غار سطح االرضی و 
خشکی کشور در استان زنجان واقع شده است. اين غار دومين غار 
مهم توريستی ايران است (Arshadi & Laumanns,2004). از لحاظ 
موقعيت رياضی در عرض جغرافيايی 35 درجه و 50 دقيقة شمالی و 
طول جغرافيايی 48 درجه و 10 دقيقة شرقی قرار دارد. غار در 165 
کيلومتری جنوب غربی زنجان قرار گرفته  است که از طريق جادة 
آسفالتة زنجانـ  سلطانيهـ  خدابنده و گرماب و جادة زنجانـ  بيجار و 
گرماب و همچنين از جادة همدان ـ کبودر آهنگ نيز قابل دسترسی 
است و در فاصلة 7کيلومتری شهر گرماب و در دل کوه و تاقديس 

ساقيزلو قرار دارد.

ژئومورفولوژی

با نگرش ژئومورفوتوريسم

 عكس: هاتف همايي 
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زنجان

قيدار

گرماب

بيجار

زرين رود

كبودرآهنگ

همدان

غار كتله خور

شکل 1: پهنه های کارستيک ايران همراه با موقعيت و مسير دسترسی غار کتله خور

در ارتباط با وجه تسمية غار کتله خور، براساس بررسی و پرسش های 
ميدانی و نيز مطالعة ساير منابع، به صورت خالصه می توان گفت با 

توجه به اين که در بعضی از مناطق غربی به کوه های کم ارتفاع کتل 
)کتله( می  گويند و خورشيد نيز از پشت آن طلوع می کند، نام کتله خور 
را به آن داده اند. بررسی های ميدانی و مشاهدات نقشه های توپوگرافی و 
زمين شناسی نيز مؤيد اين مسئله است، چون غار در تاقديس ساقيزلو 
قرار گرفته و به دنبال خود سطح فرسايش يافته دارد، بر همين مبنا 

بعد ارتفاعی نسبتًا متوسط 1700 تا 2000 متری را شامل می شود.

 تشريح وضعيت غار )توپوگرافی و زمين شناسی غار(
از ديدگاه مورفولوژيک، غار کتله خور از بزرگ ترين غارهای خشکی 
ايران و يکی از وسيع ترين غارهای جهان است. اين غار در بخش ايران 
مرکزی قرار گرفته که دارای حدود 46000 کيلومتر مربع رخ  نمون 
کارستی است )ناصری به نقل از رضايی، 1370(. ساختمان غار در 
دامنة کوه ساقيزلو قرار دارد. کوه ساقيزلو که غار در درون آن جای 
دارد، کوه نسبتًا بلندی است و مرتفع ترين قلة آن در بخش غربی، 
در حدود 2000 متر ارتفاع دارد. دهانة غار در ارتفاع 1700 متری 
از سطح درياست که در دامنة جنوبی کوه و نزديک به 6 تا 8 متری 
از تراز رودخانة خشک )شور( از زيرشاخه های قزل اوزن قرار دارد و 
توپوگرافی  )نقشة  است  آن جاری  در  از فصول سال آب  بعضی  در 

محدوده(.
عوامل  سری  يک  از  کتله خور  غار  ژئومورفولوژيک،  ديدگاه  با 
و  )زمين ساخت(  درونی  ديناميک  فرايندهای  شامل  سيستماتيک 
بيرونی )اقليم( تشکيل شده است. بر اين  اساس، مساعدت و ترکيب 
عوامل مختلف تکتونيکی )گسله ها، درزها و ترک ها و روند خاص آن ها( 
به همراه ليتولوژی و سازند های موجود )آهک های اليگوميوسن و ساير 
)به صورت  منطقه  توپوگرافيک  شرايط  سست پيرامونی(،  سازندهای 
تاقديس و با شيب های موجود( و نيز شرايط اقليمی منطقه )شرايط 
ارتفاعی و بارشی مناسب و نيز رژيم هيدرولوژيک برفی( با سازوکار 
خاص موردی، زمينه ساز ايجاد و توسعة غار کتله خور شده اند که در 

ادامه بيشتر به آن ها پرداخته می شود.
هدف  با  و  زمين شناسی  و  توپوگرافی  نقشه های  بررسی  براساس 
بسط و تحليل بيشتر موضوع، بايد گفت غار در دل کوه ساقيزلو که 
يک فرم تاقديسی و آنتی کلينوريوم دارد و در آهک های اليگوميوسن 
مربوط به دوران سوم زمين شناسی ايجاد شده است. بر اين مبنا فرايند 
تشکيل غار در مرحلة اول تحت تأثير نفوذ آب های دارای اسيد کربنيک 
بوده که به انحالل توده ها و اليه های آهک انجاميده است. در ضمن، 
عملکرد تکتونيکی موجود که زمينه ساز ايجاد گسل ها و نيز ترک ها 
در فضای داخلی غار شده اند و مؤيد آن نيز وجود گسله هايی با روند 
تقريبی شمالی ـ جنوبی هستند و ساختار تاقديسی ساقيزلو را نيز 
شکسته و جابه جا کرده اند، زمينه ای برای ايجاد و نيز توسعة فرايند 
غارزايی کتله خور بوده و با مساعدت ساير فرايندها مثل ريزش و لغزش 

و ... اين فرايند توسعه پيدا کرده است.
بر مبنای تحقيقات رضايی و نخعی )1387( و نيز شواهد موجود 
غار کتله خور در مراحل اولية تشکيل، آبی بوده است که در طی تاريخ 
زمين شناسی، آب طبقة اول از قسمت های قابل انحالل به قسمت های 
پايين تخليه شده و همين آب های کربناته باعث انحالل آهک های 
توده ای و تشکيل طبقات پايين اين غار شده است. همين حالت در 
طبقات پايين نيز اتفاق افتاده و هم اکنون اين غار به صورت سه طبقة 

غار عظيم و زيبای 
کتله خور به عنوان 
بزرگ ترين غار 
سطح االرضی و 
خشکی کشور در 
استان زنجان واقع 
شده است. اين غار 
دومين غار مهم 
توريستی ايران است
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خشک ظاهر شده است. شواهد مربوط به بافت های کلسيتی در سقف 
غارها و نيز ستون ها در ديوارها و معبرها و... مؤيد اين مسئله است. 
در واقع فرايند انحالل و نيز نفوذ آب و تشکيل طبقات باعث ايجاد 
و توسعة غاری خشک شده است. بر همين مبنا می توان گفت که 
طبقات مختلف غار با تغيير محل ايستايی شکل گرفته اند )ناصری به 

نقل از رضايی، 1370(.
نيز  و  و زمين شناسی  توپوگرافی  نقشه های  بر مبنای  و  نهايت  در 
مطالعات ميدانی و با نگرش ژئومورفولوژيک می توان گفت که ايجاد 
و تکامل غار کتله خور به عنوان يک ژئومورفوسايت شاخص و ميراث 
زمين شناختی با ارزش های علمی، زيبا شناختی و فرهنگی و تاريخی، 
ناشی از ترکيب شرايط خاص مورفوديناميک درونی و بيرونی در طول 

.)B و A ،2 تاريخ زمين شناسی است )شکل

 مورفولوژی و اشکال غار کتله خور
اشکال  و  پهنه ها  تکامل يافتة  محيط های  به عنوان  اغلب  غارها 
فرايندهای  به  توجه  با  مبنا  اين  بر  و  می شوند  شناخته  کارستيک 
مختلف ايجاد و تحول و نيز به دنبال آن، فرم های گوناگون موجود، 
ژئومورفوسايت هايی هستند که در فضای داخل و نيز فضای پيرامونی 

خود، قابليت هايی گوناگونی را در ارتباط با مباحث ژئوتوريسم دارند.
از  موجود،  ميدانی  نيز  و  قبلی  مطالعات  براساس  کتله خور  غار 
حاصل  متنوع  پديده های  که  است  جهان  و  ايران  بزرگ  غارهای 
انحالل و رسوب گذاری در سنگ های کربناته دارد. مورفولوژی  از 
درون غار و اشکال حاصل از رسوبات موجود در آن، تنوع و زيبايی 
منحصر به فردی دارند، به طوری که يکی از زيباترين غارهای جهان 

به شمار می رود. بر اين اساس غار کتله خور با توجه به شرايط موجود 
با  ارتباط  همين  در  و  بوده  شاخص  ژئومورفوسايت  يک  به عنوان 
هدف شناخت بيشتر و توان سنجی )نگرش ژئوتوريسمی( به بررسی 
کلی مورفولوژی غار و اشکال و جاذبه های موجود در رسوبات آن 
بر مبنای مطالعات ميدانی پرداخته شده و در مرحلة بعد با نگرش 
مقايسه ای با بعضی از غارهای ديگر ايران، پتانسيل های آن بيشتر 

آشکار می شود.
به جنوب  راستای شرقی  در  غار  ورودی  فضای  و  داالن  ابتدا،  در 
شرقی و هم روند با طبقات آهکی است. داالن و فضای ورودی سيصد 
از آن به داالن بزرگ و اصلی می رسيم. در واقع  متر است که بعد 

شکل A :2، نمای توپوگرافيک و B، نمای زمين ساختی محدودة غار کتله خور

اولين دهليز )فضا( در چهارصد متری دهانة غار است که وسعتی زياد 
و سقفی بلند دارد. از اين فضا به بعد، گالری ها، داالن ها و معبرهای 
کوچک و بزرگ به تدريج شکل گرفته اند و بر تنوع مورفولوژيکی غار 
به  صورت بارز افزوده اند. وسعت دهليزها گاهی به بيش از دويست تا 
سيصد مترمربع می رسد و گالری های باريکی در جهات گوناگون از 
آن جدا می شوند. در کل با توجه به نوع ترکيبی سيستم تکوين غار 
شامل آبی و در زمان، حال خشکی و نيز گذشت زمان و تغيير شرايط 
و عوامل انحالل در رسوب گذاری، تنوع ويژه ای در ساختمان غار و 
محيط آن به وجود آمده و پيرو آن اشکال خاص و زيبايی در درون غار 
وجود دارند که هم از کاربردی و هم بنيادی قابل توجه هستند و بر 

فرم شناسی غار، يعنی 
اشکال و جاذبه های غار، 

در برگيرندة ترکيبی 
از فضاها شامل تاالرها 

و گذرگاه ها به همراه 
ستون های رسوبی عظيم 

و نيز استاالگتيت ها 
و استاالگميت ها و 

به عبارتی قنديل های 
شاخص هستند



رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و دوم / شمـــارۀ 2/ زمستان 581396

همين اساس با هدف يک فرايند گردشگری موفق پايدار، شناسايی و 
معرفی آن ها ضروری است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

فرم شناسی غار، يعنی اشکال و جاذبه های غار، در برگيرندة ترکيبی 
از فضاها شامل تاالرها و گذرگاه ها به همراه ستون های رسوبی عظيم 
و نيز استاالگتيت ها و استاالگميت ها و به عبارتی قنديل های شاخص 
هستند. در ارتباط با فرمهای رسوبی غار کتله خور، نکتة قابل  توجه، 
اثر  بودن آن هاست که در  نيز خلوص و منحصر به فرد  و  گستردگی 
برهم کنش فرايند های مختلف شکل گرفته  و از منظر ژئوتوريسم بسيار 

قابل توجه اند )شکل3(.
در همين ارتباط بحث تنوع رنگ رسوبات رشدکرده براساس وجود 
ميزان ترکيبات موجود در آب های عامل و به ويژه شفافيت و بلوری 
بودن نسبتًا باالی رسوبات ناشی از شرايط موجود از جذابيت های غار 

کتله خور است )جدول شماره 1(.
و  آب  موجودی  غارها همچون  پهنة  در  موجود  مبنای شرايط  بر 
قابليت نفوذ يا غيرقابل نفوذ بودن و... شرايط نسبی فعال بودن در غار 

کتله خور وجود دارد که از منظر فرم شناسی، نکتة مهمی است. 
به عنوان هدف نهايی تحقيق، می توان اشاره کرد که مجموعة شرايط 
موجود باعث ايجاد و رشد فرم ها و اشکال متعدد و متنوعی شده است 
که ازمنظر ژئومورفوتوريسم و جنبه های مختلف آن بسيار مهم اند و در 

ادامه نمونه های شاخص آن آورده شده اند.

 جدول 1: اشکال رسوبی شاخص موجوددر سطح غار کتله خور

رديف دومرديف اول

1. تاالرها
2. گذرگاه ها

3. مجموعه های قنديلی با تنوع رنگ
4. استاالگتيت ها
5. استاالگميت ها

6. اسکلت فسيل شده

7.  تونل های قنديلی
8. سفرة عقد

9. نخل سوخته
10. پرشدگی رسوبی در فضای شکستگی گسل

11. قنديل های گل کلمی

)D( و رسوبات رشديافته )C( قنديل های شفاف ،)B( تونل قنديلی ،)A( شکل 3: نمونه اشکال آهکی، شامل: تاالر

 عكس: هاتف همايي 
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 نتيجه گيری
فرايندهای  نيز  و  قرارگيری  موقعيت  براساس  کتله خور  غار 
مورفوژنيک از گذشته تا به حال در برگيرندة فضای وسيع با اشکال 
متنوع و جذاب بوده و بر اين اساس به عنوان يک ژئومورفوسايت با 
علمی  و  زيبايی شناختی  مورفولوژيکی،  زمين شناختی،  ارزش های 
دسترسی  و  جغرافيايی  موقعيت  ارتباط  همين  در  است.  مطرح 
مناسب آن همراه با فضای گسترده در داخل غار و با اشکال مختلف 
بررسی غار و  به آن يک جايگاه ويژه داده است.  ـ آهکی  رسوبی 
تا جايی که  اين مسئله است،  با روش پريرا مؤيد  توان سنجی آن 
بيشتر امتياز ارزش ژئومورفولوژيکی را می توان به آن اختصاص داد. 
مجاور  غار  از جمله  و  غارها  به ساير  نسبت  کتله خور  غار  مقايسة 
خود، يعنی غار علی صدر، نشان می دهد که خلوص آهک های آن از 
اين غارها بسيار بيشتر است که همين مسئله در زيبايی آن تأثير 
دارد. از طرفی خشکی بودن صرف در زمان حال و نيز وجود سيستم 
چندطبقه ای بر جذابيت مورفولوژيکی آن افزوده است. در کل، غار 
کتله خور با توجه به موقعيت قرارگيری و دسترسی و نيز شرايط آب 
و هوايی، همراه با بستر تاريخی و از همه اساسی تر با تنوع شکلی و 
شاخص موجود در سطح غار، قابليت بااليی را در توسعة توريسم، 
شکوفايی اقتصاد منطقه و پايداری زيست محيطی و نيز بررسی های 

کاربردی و بنيادی دارد. 
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برگيرندة فضای وسيع با 
اشکال متنوع و جذاب بوده 
و بر اين اساس به عنوان يک 
ژئومورفوسايت با ارزش های 
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زمين گردشگري
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استان سمنانپديده های زمين گردشگری  طيبه سربندي فراهاني 
دبير و دانشجوي دوره دكتري رشته جغرافيا، دانشگاه اصفهان

 چكيده
امروزه ژئوتوريسم راهكاري نوين براي تبيين و تشريح علوم زمين و شناخت سرمايه هاي طبيعي هر منطقه است كه سبب توسعة صنعت توريستي 
يك منطقه مي شود. پديده هاي توريستي استان سمنان از بي نظيرترين جاذبه هاي طبيعي و ژئوتوريستي ايران است. براساس مطالعات انجام گرفته، 
اين پديده ها از نظر اهميت جزء ســايت هاي ملي و منطقه اي و از نظر زمين شناســي در گروه پديده هاي رسوب شناسي، فرسايش، چشم اندازهاي 

زمين شناختي، نمونه هاي زمين شناسي و زمين ساخت قرار مي گيرند.

كليدواژه ها: سمنان، زمين گردشگري، پديده هاي ژئوتوريسم، طبقه بندي

 عكس: هاتف همايي
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 1. مقدمه
انواع گردشگري و زيرشاخه  از جديدترين  زمين گردشگري يكي 
اكوتوريسم است كه به معرفي پديده هاي زمين شناسي به گردشگران با 
حفظ هويت مكاني مي پردازد. زمين گردشگري از علوم ژئومورفولوژي، 
و  مي گيرد  بهره  كليماتولوژي  و  ژئوشيمي  ژئوفيزيك،  ژئوتكنيك، 
از  بازديد  كارشناسان علوم زمين و عالقه مندان به طبيعت را براي 
جاذبه هاي زمين دعوت مي كند )رحيم پور، 1385(. ژئوتوريسم بازديد 
صرفًا  به صورت  نه  منطقه  يك  از  ژئومورفولوژيك  و  زمين شناختي 
 .)Hose, 1995, 1996, 2006( زيبايي شناختي بلكه فراتر از آن است
در تعريف ديگر، ژئوتوريسم روي جنبه هاي فرهنگي و تاريخي نظير 
اشكال  به  و  محلي  و سنگ هاي  از صخره ها  بناها  به ساخت  توجه 
 Dowling et( گوناگون از فعاليت هاي معدن كاري متمركز مي شود
al, 2006( كه در ده سال اخير به عنوان ميراث طبيعي كشورها توسط 

كشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است.
اعالم  را  ژئوتوريسم  استراتژي  رسمي  به طور  كه  كشوري  اولين 
كرد، هندوراس بود. در اكتبر سال 2004 سه كشور هندوراس، نروژ 
و روماني منشور تعهد توسعة ژئوتوريسم را در ايالت هاي آريزونا در 
.)Tourtellot, 2006( اياالت متحده و سورونا در مكزيك امضا كردند

بار توسط نبوي )1378(  اولين  ايران براي  موضوع ژئوتوريسم در 
معرفي شد و پس از او، امري كاظمي و ديگر پژوهشگران به مطالعه 
و بررسي بيشتر آن پرداختند. استفاده از طبيعت بي جان، لندفرم ها، 
و...  پتانسيل زمين شناسي مناطق  درك مواهب خدادادي به صورت 
عالوه بر درآمدزايي مستقيم و غيرمستقيم به واسطه جذب گردشگر، 
در ايجاد اشتغال بين دانش آموختگان علوم زمين، ساكنان مناطق و... 

بسيار مؤثر است.

داخل غار مقدار 
زيادي رسوبات و 

امالح آهك وجود 
دارد و به همين دليل 

سراسر آن پوشيده 
از ستون هاي بزرگ و 
زيباي استاالگميت و 

استاالكتيت است

شکل 3. غار دربند

شکل 2. کوير خارتوران

2. شرح و بررسي
و  زيبا  بسيار  و  فراوان  گردشگري  جاذبه هاي  با  سمنان  استان 
گنجينه هاي تاريخي ـ فرهنگي بسيار غني يكي از استان هاي پهناور 
كشور به شمار مي رود. توصيف تمامي پديده هاي توريسمي اين استان 
در يك متن چندين صفحه اي امكان پذير نيست. لذا در مطالعة كنوني 

به شرح برخي از اين پديده هاي جالب توجه پرداخته ايم.

 2ـ 1. دولفين نمكي ملحه
معدن نمك ملحه در حدود 48 كيلومتري جنوب شرق سمنان واقع 
شده است. معدن نمك ملحه يكي از قديمي ترين و فعال ترين معادن 
نمك ايران به شمار مي رود. معدن نمك ملحه به صورت گنبدهاي 
نمكي ديده مي شود و تشكيالت نمك دار آن به دورة اليگوسن نسبت 
داده مي شود. در منطقة محدودة معدن و حومة آن تناوبي از طبقات 
توف هاي مارني سبز و قرمزرنگ و نيز مارن هاي بنتونيزه شده به رنگ 

شکل 1. دولفين های نمکی ملحه
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سبز تا سفيد متمايل به كرم رنگ و نمك و آهك وجود دارد. ضخامت 
اليه بندي در طبقات مارني و توفي مذكور بين 1 تا 5 متر با روند شمال 
تا 500 متر وجود دارد.  بين 200  غرب ـ جنوب شرق و ضخامت 
خلوص مادة معدني به بيش از 98% مي رسد و در نوع سنگ ممتاز 
آن بيش از 99% است. ذخيرة معدن حدود 1400000 تن است كه 

ساالنه 100000 تن از آن استخراج مي شود.
از همة جذابيت هاي خاص معدن كه بگذريم، دو دلفين نمكي در 
اين معدن جلب توجه مي كنند كه به جذابيت هاي ديگر اين معدن 
افزوده اند. اين دو عارضة طبيعي به شكلي در كنار هم قرار دارند كه 
گويي دو دلفين سر از آب بيرون آورده و در حال اجراي نمايش اند 
)شكل 1(. خوشبختانه مسئوالن معدن نيز براي اين دلفين ها ارزش 
قائل شده و آن ها را در همان شرايط خود حفظ كرده اند. براي ديدن 
اين دلفين هاي نمكي بايد از جادة نظامي سمنان حدود 40 كيلومتر 

پيمود و سپس به سمت جنوب حدود 5 كيلومتر ادامة مسير داد.

 2ـ2. كوير خارتوران )ذخيره گاه زيست كره توران(
ُنه ذخيره گاه زيست كره است و ذخيره گاه زيست كرة  ايران داراي 
توران با مساخت 1470640 هكتار بزرگ ترين ذخيره گاه زيست كرة 
در  زيست كره  اين ذخيره گاه  به شمار مي آيد )شكل 2(.  كشورمان 
فاصلة 140 كيلومتري جنوب شرقي شهر شاهرود در 28 كيلومتري 
جنوب شرقي مركز بخش بيارجمند در شمال كوير مركز ايران واقع 
است و با وجود 28 كال )مسيل( و 97 چشمه، مهم ترين كال منطقة 
بينالود در استان خراسان سرچشمه  ارتفاعات  از  كال شور است كه 
 3 فاصل  حد  در  منطقه  اين  مي شود.  منتهي  كوير  به  و  مي گيرد 
سلسله كوه به نام هاي شتركوه در غرب با ارتفاع 2281 متر و كوه 
قلعه باال در شمال غربي با ارتفاع 2265 متر و كوه پيغمبر با ارتفاع 
2411 متر قرار گرفته است. منطقة خارتوران با كوير شنزار و پستي و 
بلندي هاي جذاب شن هاي روان كوير مركزي هم مرز است و در شرق، 
اين منطقه به روستاي طرود و سهل و كوه كفتري و از آنجا به شرق 
بيارجمند محدود مي شود. منطقة خارتوران به دليل وجود ويژگي هاي 
منحصربه فرد، پوشش گياهي خاص، عوارض جغرافيايي پست و بلند 
باعث به وجود آمدن يك اكوسيستم متنوع و مملو از گياهان، جانوران و 
حشرات شده است. در حال حاضر مي توان اين منطقه را به عنوان يكي 
از ذخيره گاه هاي ژني كشور دانست. پستانداران ذخيره گاه زيست كرة 
خارتوران شامل گرگ، شغال، روباه معمولي، كفتار، يوزپلنگ، كاراكال، 
پلنگ، گربة وحشي يا دشتي، جبير، آهو، پازن )زيرگونة ايراني(، قوچ 
وحشي و گورخر )زيرگونة ايراني( است. هوبره، زاغ بور، بحري، دليجه، 
كبك، تيهو، بلدرچين، عقاب دشتي، چاخ لق، كبوتر چاهي، ياكريم، 
شاه بوف، سبزه قباي هندي، دم جنبانك ابلق، سنگ چشم ُدم سرخ و 
گنجشك معمولي از جمله پرندگان اين منطقه هستند. انواع گوناگوني 
از ردة خزندگان در اين منطقه به چشم مي خورند كه شامل راستة 
الك پشت ها و نيز خانوادة آگاماها، سمندرها و اسكينگ ها هستند. از 
ديگر خانوادة خزندگان مي توان به بزمجه ها اشاره كرد. هم چنين از 
راستة مارها در ايران هفت خانواده و كاًل 72 گونه مار شامل 63 گونة 
خشك زي و 9 گونة دريايي در آب هاي جنوب وجود دارد. با اين همه، 

منطقة خارتوران را بايد دشت فراموش شده در ايران دانست.

شکل 5. همای سعادت کوه سرخ

شکل 4. آب گرم سمنان

 2ـ3. غار دربند
اين غار يكي از بزرگ ترين غارهاي استان است كه در فاصلة 21 
شمال  و  شهميرزاد  جنوب  كيلومتري   3 سمنان،  شمال  كيومتري 
مهديشهر در ارتفاع 2000 متري از سطح دريا واقع شده و به درة 
سرسبز و خرم دربند مشرف است. اين غار، 114 متر طول دارد و 
نقطة سقف آن 30 متر  بلندترين  و  عريض ترين قسمتش 36 متر 
است. مدخل غار به ارتفاع يك متر و 35 سانتي متر و عرض دو متر 
و 75 سانتي متر است. پس از عبور از دهانه و مدخل غار وارد داالني 
به طول 34 متر و عرض متوسط 3 متر مي شويم. فضاي داخلي غار 
نسبتًا ساده و به صورت تاالرهاي بيضي شكل است كه در انتهاي آن 
حوضچه اي كم عمق و جالب وجود دارد. از اين نظر، يكي از زيباترين 
و تماشايي ترين غارهاي ايران به شمار مي رود )شكل 3(. داخل غار 
مقدار زيادي رسوبات و امالح آهك وجود دارد و به همين دليل سراسر 
آن پوشيده از ستون هاي بزرگ و زيباي استاالگميت و استاالكتيت 
و 85  متر  و 2  ارتفاع  متر  استاالگميت 12  بلندترين ستون  است. 
سانتي متر قطر دارد. اين غار آهكي در اثر انحالل كربنات كلسيم به 

وجود آمده است.
 2ـ4. آب گرم سمنان

چشمه آب گرم در 21 كيلومتري شمال غرب شهر سمنان 
و 18 كيلومتري غرب شهرستان مهديشهر قرار دارد. ارتفاعات شمالي 
منطقه، مركب از سنگ آهك، كنگلومرا، ماسه سنگ و توف سبزرنگ 
مربوط به دورة سنوزوئيك )پالئوژن، ائوسن( است. ارتفاعات شرقي از 
نوع تشكيالت فجن و از نظر سنگ شناسي شامل ماسه سنگ آهكي و 
كنگلومرا است. روند غالب چين خوردگي ها، گسل ها و امتداد اليه ها در 
جهت شمال شرقي ـ جنوب غربي است. قديمي ترين سازند منطقه، 
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دنبال آن سازندهاي  به  و  است  ترياس  به دورة  متعلق  اليكا  سازند 
قرار  نهشته هاي عهد حاضر  نيز  و  بااليي  قرمز  شمشك، الر، فجن، 
گرفته اند. فعاليت آتش فشاني در منطقه محدود است و چشمه هاي 
آب گرم، تحت تأثير گسل هاي منطقه و نفوذ آب در عمق به وجود 
آمده اند كه بر اثر حرارت زمين از شكاف ها و مجاري موجود باال آمده 
و به صورت آب هاي معدني به سطح زمين مي رسند. چشمه هاي بزرگ 
اين منطقه را، مرادآب، گرآب و قلنج نام نهاده اند. از نظر شيميايي، آب 
اين منطقه گوگردي است كه آثار درماني قابل توجهي دارد )شكل 4(. 
آثار فرسايشي زيبا، تنوع رنگي رسوبات و رخ نمون سطح دگرشيبي 
از  قسمتي  در  است.  گرم  آب  مسير  جاذبه هاي  از  رسوبي  اليه هاي 
ناهمواري هاي منطقه در اثر زمين لغزش، تونلي به عمق 70 متر و 

ارتفاع 20 متر ايجاد شده است.

 2ـ 5. هماي سعادت كوه سرخ
با حركت از سمنان به سمت غرب و پيمودن حدود 15 كيلومتر و 
رسيدن به پمپ بنزين بين راهي و چرخش به جادة غربي ـ شرقي به 
ابتداي جادة روستاي صوفي آباد خواهيم رسيد. با ادامه راه آسفالته به 
سمت غرب و پيمودن مسافت 5 كيلومتر در سمت چپ ابتداي جادة 
خاكي كوه سرخ مشاهده مي شود. طول اين جاده خاكي 28 كيلومتر 
به سمت جنوب غربي است. اين منطقه به زون ايران مركزي تعلق 

دارد.

گسترة اين نواحي با سازند قرمز بااليي و گنبد نمكي پوشيده شده 
است. بيشترين محتواي سازند قرمز بااليي را مارن، رس و سيلتستون 
سبزرنگ تشكيل مي دهد. اشكال حاصل از فرسايش تونلي طرحي از 
اراضي فرسايش يافته به نام بدلند به وجود آورده اند. در اثر فرسايش 

بادي، صخره اي به شكل عقاب تشكيل شده است )شكل 5(.

 2ـ 6. چهارطاقـ  شمال گرمسار
گرمسار، سمت  به  سمنان  جادة  كيلومتري  هفتاد  در  پديده  اين 
روستاي  پل  از  بعد  چهارطاق،  محيط باني  طرف  به  جاده،  راست 
ژئومورفولوژي  پديدة  دو  منطقه  اين  در  است.  شده  واقع  مه 
چين خوردة  اليه هاي  يكي  مي شوند:  ديده  هم  به  نزديك 
 ,N30° هندسي  موقعيت  با  الف(   ،6 )شكل  قائم  به   نزديك 
NW °70 كه در اثر چين خوردگي حاصل از گسلش به صورت تناوبي 
از شيل و سنگ آهك مشاهده مي شوند. اين پديده مربوط به سازند 
قم و به سن اليگوميوسن اند. اليه هاي شيلي بيشتر فرسوده شده و 
بيرون  تيغه هايي  شكل  به  النه كبوتري  فرسايش  با  آهكي  اليه هاي 
زده اند. پديدة دوم، يعني اليه هاي نزديك به قائم شامل تناوب ژيپس، 
شيل،  ماسه سنگ،  و  اليگوميوسن  سن  به  قم  سازند  آهك  و  شيل 
ماسه سنگ كنگلومرايي سازند قرمز فوقاني به سن ميوسن مربوط 
مي شود و تركيب اليه هاي رنگي بسيار جالبي را ايجاد كرده است 

)شكل 6، ب(.

 3. گروه بندي پديده هاي زمين شناسي استان سمنان
از لحاظ كارشناسي هر جاذبة ژئوتوريستي براساس ارزش و اهميت 
آن و هم چنين ميزان گيرايي براي جذب گردشگران رتبه اي دارد. 
روش هاي گوناگوني براي گروه بنندي ژئوسايت ها، پيشنهاد شده است 
كه هركدام ويژگي خاص خود را دارند. در اين مطالعه براي گروه بندي 
پديدة زمين شناختي استان سمنان از دو طبقه بندي براساس ميزان 

اهميت و گروه هاي هشت گانه استفاده شده است.

 3ـ1. طبقه بندي براساس ميزان اهميت
ايران  زمين شناسي  پديده هاي  طبقه بندي،  اين  در  كلي  به طور 
با سايت هاي ميراث زمين شناسي از نظر ميزان اهميت و ارزش به 
سه گروه اصلي سايت هاي منطقه اي، سايت هاي ملي و سايت هاي 
به  توجه  با   .)1385 كاظمي،  )امري  است  شده  تقسيم  بين المللي 
ويژگي هاي پديده هاي زمين شناختي فوق الذكر در استان سمنان، اين 
پديده هاي زمين شناسي اغلب در گروه سايت هاي ملي و سايت هاي 

منطقه اي قرار مي گيرند.

 3ـ2. طبقه بندي براساس گروه هاي هشت گانه
در اين طبقه بندي، پديده هاي زمين شناختي و زمين ريخت شناسي 
ايران براساس ويژگي هاي برجستة خود، به هشت گروه مشتمل بر 1. 
رسوب شناسي، 2. فرسايش، 3. آذرين و دگرگوني، 4. زمين ساخت، 5. 
نمونه هاي زمين شناختي، 6. زمين شناسي مهندسي، 7. زمين شناسي 
)امري  شده اند  تقسيم  زمين شناختي  چشم اندازهاي   .8 و  فرهنگي 

شكل 6 الف درياچه نمک معدن نمکی ملحه

شكل 6. ب اليه هاي قائم و رنگي
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كاظمي، 1385(. نكته اساسي در اين گروه بندي آن است كه برخي 
پديده هاي زمين شناختي ماهيت چندگانه دارند و مي توان آن ها را 
در گروه هاي ديگر نيز جاي داد. براساس اين طبقه بندي، جاذبه هاي 
زمين گردشگري استان سمنان را كه شرح آن در سطور فوق ارائه شد، 

مي توان به شرح جدول 1 خالصه كرد.

جدول 1. طبقه بندي پديده هاي ژئوتوريسم استان سمنان براساس گروه هاي هشت گانه

موقعيت قرارگيري در طبقه بندي گروه هاي هشت گانهپديدة ژئوتوريسم

رسوب شناسي، فرسايشيدولفين نمكي ملحه

رسوب شناسي، نمونه هاي زمين شناختي، چشم اندازهاي زمين شناختي كوير خارتوران )ذخيره گاه زيست كره توران(

رسوب شناسي، فرسايشيغار دربند

رسوب شناسي، فرسايشي، زمين ساختآب گرم سمنان

رسوب شناسي، فرسايشي و چشم اندازهاي زمين شناختيهماي سعادت كوه سرخ

زمين ساختچهارطاق ـ شمال گرمسار

 نتيجه گيري
در اين مقاله به معرفي شش نمونه از پديده هاي زمين شناسي واقع 
نقاط   بي نظيرترين  از  زمين شناسي  لحاظ  به  كه  سمنان  استان  در 
كشور به شمار مي روند، پرداخته شده است. اميد است با توجه بيشتر 
سازمان ها و ارگان هاي مسئول و شناساندن قابليت هاي ژئوتوريسمي 
منطقه، شاهد افزايش گردشگران در اين منطقه باشيم. در اين راستا 
كشور  معدني  اكتشافات  و  زمين شناسي  سازمان  مي شود  پيشنهاد 

با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور و اداره ها و نهادهاي استاني و محلي در شناساندن 
اين پديده هاي زمين شناسي تا حد امكان كوشا باشند و در امر حفاظت 
از اين پديده ها كه در طي ميليون ها سال به وجود آمده اند، تدابير الزم 

را به كار گيرند.
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درياچة نمك معدن نمكي ملحه

پيشنهاد مي شود سازمان زمين شناسي و 
اكتشافات معدني كشور با همكاري سازمان 
ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور و اداره ها و 
نهادهاي استاني و محلي در شناساندن اين 
پديده هاي زمين شناسي تا حد امكان كوشا 
باشند
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سفر به 
سرزمین
 آب و آفتاب

گزارش

 در روزهاي 14 و 15 ارديبهشت 1396 با دريافت مجوز از ادارة 
تكنولوژي و ادارة كل آموزش وپرورش استان چهارمحال و بختياري، 
بازديد از شهرستان كوهرنگ، سرچشمة خروشان زاينده رود را آغاز 

كرديم.
نام اين بازديد ميدانی را تور تعالي دبيران جغرافيا گذاشتيم، از آن رو 
كه با ديدن شگفتي هاي خلقت، بيش از پيش به عظمت خالق طبيعت 

پي ببرند.

اولين توقفگاه: در 85 كيلومتري شهركرد، مركز استان چهارمحال و 
بختياري در منطقة كوهرنگ، چشمة گوارايي وجود دارد كه به دليل 
اين چشمه،  را ديمه گذاشته اند.  نام آن  با روستاي ديمه،  مجاورت 
از تونل كوهرنگ و در 12  سرچشمة اصلي زاينده رود است و قبل 
كيلومتري چلگرد قرار دارد. آب اين چشمه از گواراترين آب هاي جهان 
است و خواص درماني، از جمله جلوگيري از پوسيدگي دندان و درمان 
سنگ كليه نيز دارد. اين مكان به دليل داشتن فضاهاي سرسبز و خرم 
و راه دسترسي آسفالته و سرويس بهداشتي و... از ديرباز به عنوان يكي 

گزارش بازديد از شهرستان كوهرنگ

مهناز دانش و كاظم رستمي 
گروه آموزشي جغرافيا، استان چهارمحال و بختياري

آبشار شيخ علی خانپوشش گياهی بازفت )جنگل بلوط(
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از تجمع گاه هاي ايالت و عشاير و گردشگران شناخته شده است.
مناظر زيبا و چشمگير و فضاسازي اطراف چشمه، اين مكان را در 

رديف زيباترين گردشگاه هاي شهرستان كوهرنگ قرار داده است.
چشمة ديمه هشتاد و چهارمين اثر طبيعي ملي است كه توسط 
سازمان ميراث فرهنگي در 25 آبان 88 در فهرست ميراث طبيعي 

ايران قرار گرفت.
پس از بازديد از چشمة ديمه و نوشيدن آب گوارا و ديدن مناظر بكر 

اطراف آن، به سمت تونل اول كوهرنگ حركت كرديم. 

تونل كوهرنگ براي انتقال آب رود ماربر )آب كوهرنگ( به زاينده رود 
در نزديك شهر چلگرد، در دامنة زردكوه بختياري در غرب استان 

چهارمحال و بختياري ساخته شده است.
از نخستين تونل كوهرنگ در سال 1332 بهره برداري شد. در سال 
1364 تونل دوم به بهره برداري رسيد. در سال 1377 عمليات ساخت 

سومين تونل كوهرنگ آغاز شد كه تاكنون ادامه دارد.
ايستادن در كنار آب و شنيدن آهنگ دلنشين جوش و خروش آب، 
حس وصف ناپذيري دارد كه قابل توصيف نيست. با صرف نهار و اقامة 
نماز در خانة معلم كنار تونل به سمت منطقه اي بكرتر و جذاب تر 

حركت كرديم.

 آبشار شيخ عليخان
از شهر چلگرد، مركز شهرستان كوهرنگ، 5 كيلومتر آن طرف تر در 
ورودي روستاي شيخ عليخان، آبشاري از ميان تنگه اي پرشيب جاري 
مي شود و با خود نسيم سردي را در پيش روي رهگذران و گردشگران 
قرار مي دهد كه به آبشار شيخ عليخان معروف است. جاري شدن آبي 

زالل و شفاف از ميان سنگ ها منظره اي جذاب و ديدني ايجاد كرده 
كه هر رهگذر و مسافري را مجذوب خود مي كند.

درست است فصل بهار بهترين فصل براي ديدن آبشار شيخ عليخان 
به حساب مي آيد، اما فصل زمستان و هنگامي كه آبشار از سرما يخ 

مي زند نيز، جذابيت خاصي دارد.

 غار يخي چما
در مجاورت روستاي شيخ عليخان و در 25 كيلومتري چلگرد از 
توابع بخش مركزي كوهرنگ، غار يخي چما قرار دارد. غار يخي چما 
در مقابل دشت چما واقع شده و شبيه تنگه اي بزرگ و يك انباري پر 

از برف است كه ارتفاع برف هاي آن به 50 متر مي رسد.

غار يخي چما يكي از نادرترين و اعجاب انگيزترين غارهاي استان 
چهارمحال و بختياري به شمار مي رود. قرار گرفتن در دره هاي عميق 
و انباشت حجم برف هاي چندين ساله در اين غار، سبب شده است تا 
قنديل هاي يخ و توده هاي عظيم برف هميشه و در تمام فصول سال 

باقي بمانند.
عالوه بر اين، غار يخي چما به بزرگ ترين منبع آب شيرين ايران نيز 
شهرت دارد، زيرا از زير يخ هاي اين غار، چشمه هاي آب سرد جريان 

دارند كه در نهايت به سد كوهرنگ مي ريزند.
نشستن برف زمستان در تنگه اي صخره اي، زاوية تابش نور خورشيد 
به تنگه و آب شدن برف ها در تابستان، باعث فرسايش  قسمت پايين 
برف ها شده و به تدريج يك غار يخي را پس از گذشت صدها هزار 

سال پديد آورده است.
سطح وسيع و پوشيده از برف در غار يخي چما محلي براي تفريح 

چشمه ديمه
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نوجوانان  و  جوانان  سرگرمي  و 
عشايري منطقة چما شده است. 
و  كوهستاني  مسيرهاي  اين 
ايل راه هاي  از  سردسير  و  سخت 
اصلي كوچ عشاير غيور بختياري 
كه  عشايري  ديدن  هستند.  نيز 
با مشقت زياد آغاز گر فصل كوچ 
بودند در مسير، بارش هاي شديد 
و...  رودها  شدن  طغياني  بهاري، 
و  تالش  زندگي،  شوق  و  شور 
زنده  اذهان  در  را  سخت كوشي 

مي ساخت.
خانة  به  استراحت،  براي  شب، 

معلم چلگرد برگشتيم. رعد و برق شديد، غرش ابرها و باران شديد 
بهاري در ارديبهشت ماه، شبي رؤيايي و خاطره انگيز را رقم زد.

كارگاه هم انديشي تشكيل داديم و پس از تبادل نظر دربارة مشكالت 
مدارس،  در  نقشه  كمبود  كمك آموزشي،  وسايل  تدريس،  كتاب، 
سيستم هاي رايانه اي و... برنامة مسير حركت فردا را مشخص كرديم.

با آب خنك كه حس  بيدار شديم،  اذان  با صداي دل انگيز  صبح 
سرماي زمستان را زنده مي كرد وضو گرفتيم و سجده كرديم معبودي 
را كه ذره ذرة آفريده هايش دنيايي شگفتي و زيبايي در خود دارند و 
هرچه بيشتر ناديده هاي طبيعت را مي ديديم بزرگي و عظمتش را 

بيشتر حس مي كرديم.
صبحانه را در كنار صداي دل انگيز و موسيقي ناب آب خورديم و 
به سمت دنياي ديگري متفاوت تر از بخشي كه ديده بوديم، حركت 
كرديم. از چلگرد به سمت بخش ديگري از شهرستان كوهرنگ حركت 
كرديم كه به دليل قرار داشتن در مسير جادة خوزستان آب و هواي 

آن گرمسيري است.

 بازفت، منظرگاه زيبايي هاي بهشتي
بازفت شهرستان كوهرنگ در 190 كيلومتري شهركرد، سرچشمة 

رودهاي فالت مركزي و جنوبي ايران است.

بهار بازفت، تصويري زيبا از 
يك اثر هنري را مي ماند كه 
تركيب  از  آميزه اي  آن،  در 
در  را  آرامش  زيبا  رنگ هاي 
مي كند  ايجاد  انسان  وجود 
به گونه اي كه بهار كوهرنگ، 
با  نمي توان  را  بازفت  به ويژه 

واژگان توصيف كرد.

گردنة  و  چري  ارتفاعات 
مرتفع و 3800 متري چري با 
مسير پرپيچ و خم و سرسبز 
بسيار  بهار،  فصل  در  خود 
تماشايي است. در اين مكان بي نظير، عظمت زردكوه و قلل آن به 

خوبي هويداست.
وجود چشمه سار خنك و خروشان در كنار آبشارهاي فراوان در ميان 
جنگل هاي بلوط، رودخانه هاي جاري بازفت و زاينده رود و كارون، رنگ 
طبيعي بهار و كوچ عشاير و... اين زيبايي خدادادي را صدچندان كرده 

است.
رودخانة بازفت در ميان درة پايين جنگل با خروش خود، زيبايي 
خاصي به منطقه داده است. طبيعت اين منطقه دست نخوردگي و بكر 
بودن خود را حفظ كرده است. در بازفت خبري از ويالهاي خصوصي 
و باغ هاي انحصاري نيست. اين ديار مردماني مهربان و مهمان نواز دارد 

كه به دور از تجمالت و شلوغي شهر زندگي مي كنند.
يكي ديگر از شگفتي هاي منطقه، ديدن بردگوري ها بود. بردگوري ها 
قديمي ترين آثار سنگي استان چهارمحال و بختياري هستند كه به 

دورة ماد تا پايان دورة ساسانيان تعلق دارند.
در دين زرتشت به علت اعتقاد به مقدس بودن خاك، از دفن كردن 
اجساد خودداري مي كردند و آن ها را در محفظه هايي از سنگ كه در 
اصطالح بختياري به آن ها بردگوري )سنگ گبري( مي گويند، قرار 

مي دادند.
بردگوري ها در دل صخره ها يا سنگ هاي عظيم به طول سه و نيم 

سرشاخه های زاينده رود و کوهرنگ
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متر، عرض 2 متر و ارتفاع يك متر و بيست سانتي متر ساخته مي شدند. 
دريچه هايي مربع شكل با در سنگي در باالي اين بردگوري ها ساخته 

شده كه براي تدفين انسان در آن به كار مي رفته اند.

از بردگوري هاي شناسايي شده در استان چهارمحال و بختياري، 
تاكنون پنج اثر ثبت ملي شده است.

هر گوشه اي از اين طبيعت بكر و زيبا جاذبه اي داشت كه دوست 
داشتيم ساعت ها در كنار آن بايستيم و در برابر عظمتش سر تعظيم 

فرود آوريم و دربارة آن بحث و گفت وگو كنيم، اما...
ديدني هاي بسيار ديديم، از اشكال فرسايش آبي گرفته تا انواع گياهان 
مرتعي خوراكي كه باعث ايجاد مشاغل فصلي شده بودند و خان اوي يا 
خانة خان كه سنگ چين هاي بسيار زيبايي بدون به كارگيري هيچ نوع 

مالتي آن را بنا كرده بودند و...
پس از دو روز ديدن و لذت بردن از زيبايي هاي طبيعت شهرستان 
كوهرنگ، باز گشتيم. گوشه اي از آنچه را كه در كتاب استان شناسي 
مي خوانديم به چشم ديديم و بيشتر به عمق اين مطلب پي برديم كه 
طبيعت واقعًا آزمايشگاه جغرافياست و اي كاش امكاناتي فراهم شود 
آزمايشگاه  اين  از  هم  دانش آموزان  بلكه  جغرافيا  دبيران  نه تنها  كه 

بي همتا بهره مند شوند. به اميد آن روز. 

صبح با صداي دل انگيز 
اذان بيدار شديم، با آب 
خنك كه حس سرماي 
زمستان را زنده مي كرد 
وضو گرفتيم و سجده 
كرديم معبودي را كه 
ذره ذرة آفريده هايش 
دنيايي شگفتي و زيبايي 
در خود دارند و هرچه 
بيشتر ناديده هاي طبيعت 
را مي ديديم بزرگي و 
عظمتش را بيشتر حس 
مي كرديم

نمای داخلی غار يخی چما

تونل کوهرنگ

يخچال های بيرونی غار چما
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آموزشي جغرافياي  به دعوت گروه  بنا  روزه  اين همايش يك 
استان و انجمن علمي - آموزشي جغرافيا و در راستاي دانش افزايي 
برنامة درسي كتاب  رويكردهاي  و  اهداف  زمينة  در  دبيران جغرافيا 
جغرافياي ايران، پاية دهم در تاريخ 96/2/7 در شهرستان خمين با 
حضور سه نفر از مؤلفان كتاب درسي، آقايان دكتر سياوش شايان، 
دكتر چوبينه و آقاي يوسفي برگزار شد. در ابتدا آقاي مهدي محمدي، 
رئيس ادارة آموزش وپرورش خمين كه خود نيز دانش آموختة رشتة 
جغرافياست به عنوان ميزبان ضمن تبريك و خوشامدگويي به تعريف 
و كاربرد علم جغرافيا در جهان امروز پرداخت و مخاطرات و مسائل 
زيست  محيطي جهان امروز را نشان دهندة ارزش تربيتي و پرورشي 
علم جغرافيا دانست. سپس در ادامه بيان داشت كه جغرافيا هم جنبة 
شناختي و هم جنبة تربيتي دارد و هدف آن، تربيت دانش آموزان موفق 
براي زندگي در آينده است. نگاه سياره اي داشتن از هدف هاي علم 
جغرافياست كه البته اين نگاه به كمك شبكه هاي اجتماعي، قوي تر هم 
شده است. هدف اين هم انديشي، كمك به رشد و بالندگي جغرافياست 
كه اميدواريم اين همايش توانسته باشد در اين مهم توفيقاتي كسب 

كرده باشد.
ايراد  به  استان  كل  ادارة  آموزشي  معاون  حيدري،  آقاي  سپس 
سخنراني پرداخت و ضمن تبريك عيد مبعث و روز معلم، هدف از بعثت 
پيامبر را هم تعليم و تربيت، آن گونه كه در سورة جمعه آمده، دانست 
و خواستار انجام اين هدف معلمان به  دست پرتوان معلمان شد. در 
ادامه، ضمن تعريف علم جغرافيا عنوان داشت كه سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش با محوريت دانش آموز حول 4 محور تدوين شده است: 

1. ارتباط انسان با خدا؛ 2. ارتباط انسان با خلق؛ 3. ارتباط انسان با خلقت 
)طبيعت(؛ 4. ارتباط انسان با خودش. جغرافيا محور ارتباط انسان با 
خلقت يا طبيعت را پوشش مي دهد كه ما براي تحقق بخشيدن به اين 
هدف الزم است در جهت شناخت محيط توسط دانش آموز به كمك 
ابزارهايي چون فيلم، نقشه، بازديد علمي و ... گام هاي مؤثرتري برداريم.

در ادامه، سركار خانم زهره صالحي، سرگروه جغرافياي استان به ايراد 
استان  آموزشي جغرافياي  گروه  عملياتي  برنامة  زمينة  در  سخنراني 
پرداخت و ضمن تشكر از عوامل اجرايي اشاره اي به دستاوردهاي مثبت 
.... داشت و مشكالت  كتاب همچون رويكرد مفهومي، ساده بودن و 
تدريس اين كتاب را بيان كرد و مهم ترين مشكالت را كاهش ساعت 
تدريس جغرافيا و تدريس درس انسان و محيط زيست در سال يازدهم 

دانست كه وضعيت آن در سال آينده مبهم است.
سپس آقاي دكتر شايان به مناسبت هفتة معلم با طرح اين سؤال از 
شركت كنندگان كه »آيا مي دانيد اولين معلم جغرافيا چه كسي بود؟« 
و بيان ويژگي هاي شخصيتي و علمي اولين معلم گمنام جغرافيا، يعني 
ابوريحان بيروني به ايراد سخنراني پرداخت و بيان داشت كه ابوريحان 
بيروني با اينكه خدمات زيادي به علم جغرافيا كرده، ولي جغرافي دان 

ناشناخته اي است.
در ادامه، آقاي دكتر چوبينه از شركت كنندگان خواست به دو گروه 
موافق و مخالف كتاب تقسيم شوند و نقطه نظرات خود را در ارتباط با 
مسائل و مشكالت كتاب مطرح كنند. البته اغلب دبيران با نگاه انتقادي 
به طرح مشكالت و مسائل عديده اي كه پس از يك سال تجربه تدريس 
كتاب داشتند، موضوعات را مطرح كردند و مؤلفان نيز پاسخ  دادند و به 

همايش 
 هم انديشی 
دبیران جغرافیای
 استان مركزی

زهره صالحي 
سرگروه جغرافياي استان مركزي

اخبار جغرافيايي
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صورت ميزگرد به تشريح اهداف نگارش كتاب جديد، چگونگي شكل 
گرفتن ايدة فصول نگارش خود و مشكالتي كه در راه تدوين و نگارش 
كتاب داشتند، پرداختند. ايشان مهم ترين مشكالت را زمان كم براي 
از  براي تعداد صفحات هر فصل و حذف برخي  نگارش، محدوديت 

صفحات نگاشته شده دانست.
بعد از اقامة نماز و صرف ناهار، در ابتدا يك نشست كوتاه به توصية 
انجمن  و  اجرايي گروه  اعضاي  با  و دكتر چوبينه  آقاي دكتر شايان 
جغرافياي استان با موضوع »نقطه نظرها و پيشنهادها در ارتباط با مجلة 
رشد جغرافيا و كتاب دهم« برگزار شد. سپس جلسة عمومي به صورت 
»پرسش و پاسخ مؤلفان با دبيران« ادامه يافت و تعدادي از دبيران به 
بيان اشكاالت و مسائل كتاب پرداختند كه مؤلفان برخي را پاسخ دادند 
و برخي را به اصالح در نگارش آينده موكول كردند و برخي را به دليل 

محدوديت صفحات و فقط به صورت فعلي قابل ارائه دانستند.
جلسه با نمايش كليپي از فعاليت هاي انجمن علمي آموزش جغرافياي 
استان و تقدير از دبيران فعالي كه در برنامه هاي آموزشي انجمن جغرافيا 
و گروه مشاركت داشته اند، در ساعت 4 به پايان رسيد. براي قسمت 
پاياني برنامه، بازديد از سنگ نگاره هاي تيمره خمين و شهر زيرزميني با 
استاد دكتر ناصري فرد پيش بيني شده بود. با پيمودن مسافت كوتاهي 
با وسايل نقلية خود به صخره هاي تيمره خمين رسيديم، ولي به علت 
رعد و برق و بارندگي شديد بهاري در ارتفاعات و احساس تهديد خطر 
پايان  به  ناتمام  بازديد،  برنامة  براي شركت كنندگان،  سيل و صاعقه 
رسيد. البته حضور در چنين فضايي براي دبيران جغرافيا نيز خالي از 

آموزش و تجربه نبود. 
آقای مهدی محمدی  رييس آموزش و پرورش خمين

خانم زهره صالحی سرگروه جغرافيای استان مركزی
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 دكتر سيدمهدي موسي كاظمي 
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور

 مدل هاي آب و هوايي تحليل بارش ـ رواناب

آب،  منابع  براي  زيربنايي  طرح هاي  بخش هاي  مهم ترين  از  يكي 
سدهاي انحرافي و مخزني به منظور مهار رواناب هاي ناشي از بارش يا 
به عبارتي سيالب ها و بهره برداري از آن ها، تعيين ظرفيت سرريزهاي 
خروجي، براي حذف خطرات جاني ناشي از اجراي آن هاست. از سوي 
اجرا  منابع آب در آن ها  توسعة  مناطقي كه طرح هاي  اغلب  ديگر، 
مي شود، اغلب فاقد اطالعات و آمار الزم در زمينة رژيم هيدرولوژيك 

رودخانه و آبراهه هستند.
برآورد حجم آب جريان هاي رواناب ممكن است با توجه به روش هاي 
تجربي، استفاده از داده هاي باران سنجي يا مستقيمًا براساس داده هاي 
مربوط به اندازه گيري جريان در ايستگاه هاي آب سنجي تحليل شود. 
چنانچه اين تخمين ها به طور دقيق صورت نگيرد، ممكن است ظرفيت 
طراحي كمتر از مقادير واقعي محاسبه شود و در نتيجه در دوره هايي 
باعث آب گرفتگي آبگذر، پل، جاده و خطوط راه آهن شود و مخاطرات 
مالي و جاني در برداشته باشد. برعكس، در صورتي كه ظرفيت هاي 
باعث  است  برآورد شود، ممكن  از ظرفيت موجود  بيش  نظر  مورد 
صرف هزينة زياد و غيراقتصادي شدن طرح شود. از سوي ديگر، اين 
امر مي تواند در برنامه ريزي بهره برداري از منابع آب نيز اختالل ايجاد 
كند. بنابراين محاسبة دقيق حجم رواناب هاي ايجاد شده از بارش ها 
با توجه به استانداردهاي تعيين شده، از اهميت بسيار برخوردار است. 
كتاب مدل هاي آب و هوايي تحليل بارشـ  رواناب توسط دكتر 
علي محمد خورشيددوست )استاد دانشگاه تبريز( و با همكاري مهدي 
اسدي تأليف و در اسفند 1395 توسط انتشارات دانشگاه تبريز در 

252 صفحه منتشر شده است.

 آينده پژوهي، پارادايمي نوين در برنامه ريزي با 
تأكيد بر برنامه ريزي شهري و منطقه اي

در تعريف برنامه ريزي، آينده نگري بخشي تفكيك ناپذير است. اين 
بخش همواره انگيزة انسان براي حركت و ابزاري براي پيشرفت و 
تكوين شيوه هاي مديريت و برنامه ريزي بوده است. از اين ديدگاه، 
آينده  با  مواجهه  در  آمادگي  ايجاد  براي  فعاليتي  برنامه ريزي 
در  مهمي  دستاوردهاي  يكم  و  بيست  و  بيستم  سده هاي  است. 
زمينة  انديشة آينده براي انسان و علوم انساني دارد. باور به تغيير 
بخشيدن  شكل  در  انسان  براي  فعال  جايگاه  شدن  قائل  و  آينده 
يك  به عنوان  آينده پژوهي  دستاوردهاست.  اين  جملة  از  آينده  به 
پويايي  علمي،  رؤياپردازي  مبناي  بر  كه  است  دانشي  فراپارادايم، 
انساني، گستردگي حوزة برنامه ريزي و تا حدودي تفكر ماجراجويانه، 
اصلي  راه بن ماية  اين  آيندة بشري دارد. در  سعي در تصويرسازي 
تفكر  در  انعطاف   آينده،  بودن  نسبي  اصولي همچون  آينده پژوهي، 
و برنامه ريزي، امكان پذيري همة احتماالت و گردش آزاد اطالعات 
)استاد  زياري  كرامت اهلل  دكتر  توسط  آينده پژوهي  كتاب  است. 
دانشگاه تهران(، طاها رباني و رامين ساعدموچشي تأليف و در سال 
1396 توسط انتشارات دانشگاه تهران در 148 صفحه منتشر شده 

است. عناوين فصل هاي كتاب به ترتيب زير است:
فصل اول: مفاهيم برنامه ريزي، جايگاه آينده، نگرش و رويكرد به آن 

در برنامه ريزي
فصل دوم: آينده پژوهي

فصل سوم: مدل ها، رويكردها و روش هاي آينده پژوهي
برنامه ريزي شهري و  فصل چهارم: كاربرد رويكرد آينده پژوهي در 

منطقه اي

منابع جغرافيايی
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 جايگاه روستا در برنامه ريزي منطقه اي

برنامه ريزي منطقه اي به عنوان يك نظام )سيستم( در علوم جغرافيايي 
جايگاه ويژه اي دارد. در چهارچوب منطقه، همة اجزاي تشكيل دهندة 
آن، اعم از شهر و روستا و منابع طبيعي قرار مي گيرند. در اين كتاب 
مؤلف كوشيده است با توجه به جايگاه روستا و كاركردهاي اقتصادي 
ـ اجتماعي آن در نظام منطقه اي، مباحث مربوط به روستا و توسعة 
روستايي را در قالب برنامه ريزي منطقه اي تدوين كند. بنابراين مباحث 
توسعة  رويكردهاي  و  نظريه ها  از جمله  منطقه اي،  برنامه ريزي  مهم 
منطقه اي، ضرورت ها و زمينه هاي برنامه ريزي روستايي، منطقه بندي 
كشور و سطح بندي فضاهاي روستايي را بررسي و تحليل كرده است. 
وي در اين كتاب بر اين نكته تأكيد مي كند كه توسعة روستاها جز 
در قالب برنامه ريزي منطقه اي امكان پذير نيست. مطالعة اين كتاب 
نظام هاي منطقه اي  از  و دانش پژوهان  به درك روشن تر دانشجويان 
منطقه اي  برنامه ريزي  در  روستا  جايگاه  كتاب  مي كند.  كمك 
توسط دكتر حميد جالليان )دانشيار دانشگاه خوارزمي( تأليف و در 
سال 1396 توسط انتشارات سمت در 248 صفحه منتشر شده است. 

عناوين فصل هاي كتاب به ترتيب زير است:
فصل اول: مفاهيم پايه

فصل دوم: برنامه ريزي منطقه اي
فصل سوم: قلمرو و روش شناسي مطالعات روستايي در برنامه ريزي 

منطقه اي
فصل چهارم: جايگاه روستا در رويكردها و نظريه هاي توسعة منطقه اي

فصل پنجم: جايگاه روستا در نظام برنامه ريزي كشور
منطقه بندي و سطح بندي فضاهاي روستايي در چارچوب  فصل ششم:

توسعة منطقه اي
فصل هفتم: راهبردهاي توسعة روستايي در برنامه ريزي منطقه اي

فصل هشتم: راهبرد منطقه اي توسعة روستايي

 سيارة زمين
Planet Earth
 سيارة زمين حدود چهار و نيم  ميليارد سال قبل به امر خداوند خلق
از ابتدا كره اي گداخته و مذاب بود كه پس   شده است. كرة زمين 
 ميليون ها سال سطح آن آرام آرام سرد و سخت شد. با برخورد سياره اي
 كوچك به كرة زمين، قطعاتي از آن كرة ماه را به وجود آورد كه در ايجاد
 تعادل زمين نقش بسزايي ايفا مي كند. در كتاب سيارة زمين، ابتدا
 به نظرات مختلف دربارة چگونگي پيدايش كيهان، منظومة شمسي و
 سيارة زمين پرداخته شده است و سپس سه بخش غيرزندة زمين يعني
 اتمسفر )هواكره(، هيدروسفر )آب كره( و ليتوسفر )سنگ كره( جداگانه
 بررسي مي شوند. كتاب سيارة زمين توسط اميد ملك حسيني تأليف
 شده و در سال 1394 انتشارات ديباچه كرمانشاه آن را در 142 صفحه:

 منتشر كرده است. عناوين فصل هاي كتاب به ترتيب زير است
فصل اول: پيدايش جهان 

فصل دوم: اتمسفر )هواكره( 
فصل سوم: هيدروسفر )آب كره( 

فصل چهارم: ليتوسفر )سنگ كره(.

 سنگ نگاره هاي ايران- زبان مشترك جهاني
Iran Petroglyphs, Universal Common language

اين كتاب شامل گزارش هايي از سنگ نگاره هاي كشف شده در طي 
11 سال از درون غارها و كوه هاي 24 استان ايران و تطبيق تعداد زيادي 
از آن ها با ديگر نقاط جهان است. شباهت هاي ظاهري و مضامين آن ها 
به يكديگر به قدري زياد است كه گويي يك هنرمند در طي هزاران سال 

همة آن آثار تاريخي هنري را در نقاط مختلف دنيا خلق كرده است! 
از ويژگي هاي اين كتاب تطبيق طرح روي خيلي از سفالينه ها، پالك ها 
و پيكره  هاي مفرغي پيش از تاريخ ايران، با سنگ نگاره هاي مكشوفة 

درون غارها و كوه هاي ايران است.
اين كتاب توسط محمد ناصري فرد تأليف شده و در 523 صفحه كه 
230 صفحة آن رنگي گالسه است. در سال 1395 توسط نشر واصف 

الهيجي انتشار يافته است. 
محتواي اين كتاب با بيش از 2000 تصوير شناسنامه دار، گزارش هايي 
از عمق تاريخ و هنر ايران است كه اغلب از اسناد دست اول اند و براي 

نخستين بار در ايران معرفي مي شوند. 
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  مجلة جغرافيا در آموزش عالي

  Journal of Geography in Higher Education
Vol.41.2017, No.2

در  جغرافيا  مجلة   2017 سال   1  41 دورة  از   2 شمارة  مطالب 
آموزش عالي، كه چهار شماره در سال منتشر مي شود به ترتيب 

زير است: 
- تغييرات در نظام آموزش عالي اياالت متحده: پيشنهاد هايي براي 

يادگيري جغرافيا/ ام. دوين نليس
- ارتقاي مهارت هاي تفكر انتقادي در دانشجويان سال اول مديريت 
زيست محيطي: روايتي از طراحي، كاربرد و بازتاب برنامة درسي/ دونا 

ويلي و ديگران 
- آموزش جغرافياي بومي در يك دنياي نوبنياد/ جنيفر كارتر و 

ديويد هولينس ورث 
- »شگفت انگيز است ديدن طرح هاي ما كه به كار زندگي مي آيند!« 
توسعة يادگيري مؤثر در  كار ميداني جغرافيا از طريق تروپوفيليا2 /

مارك هولتون
- استفاده از GIS در يك درس ميداني علوم زمين براي اكتشاف 
كمي، مديريت داده ها و نقشه كشي ديجيتال/ ووترآ. مارا و ديگران. 

- جغرافيا چيست؟ برداشت هاي دانشجويان سال اول كارشناسي در 
آفريقاي جنوبي/ جاسپر نايت و كرستن رابينسون 

جغرافيا:  آموزش  در  انتقادي  موظف  يادگيري  يك  سوي  به   -
كاوش چالش ها و امكانات از طريق روش تستيمونيو3 مادالين سي. 

كاهوآس و چارلز زي. لوكوي
جست وجوي  در  اسپانيا:  دانشگاه هاي  در  چشم انداز  آموزش   -

روش هاي جديد در جغرافيا/ گابريل آلموار- گاراو و ديگران 
- آيا آموزش جمعيتي خاص، نظر جوانان در مورد فرزند آوري را 

تغيير مي دهد؟ مورد صربستان/ ميرجانا دوژيك و ديگران

تازه هاي مجالت جغرافيايي

 مجلة تحقيقات جغرافيايي
Geographical Research

Vol.55, 2017, No.1

انتشار  در  پيشرفت  اصلي  هدف  با  جغرافيايي1  تحقيقات  مجلة 
تحقيقات نوآورانه و با كيفيت باال، نقاط قوت و تنوع مباحث و موضوعات 
مختلف رشتة جغرافيا را نشان مي دهد. اين مجله شامل مقاالت علمي، 
گزارش هاي تحقيقاتي، تفسيرها و پانل هاي نقد و بررسي كتاب است. 
مقاالت كوتاه از جغرافي دانان )حرفه اي( و جغرافي دانان در حوزة آموزش 
از طرف  اين مجله  قرار مي گيرد.  استقبال  مورد  بسيار  اين مجله  در 
مؤسسة جغرافي دانان استراليا توسط انتشارات وايلي و چهار شماره در 
سال منتشر مي شود. در سال 2016 رتبة اين مجله )33 از 79( در بين 

مجالت جغرافيايي2 و ضريب تأثير3 آن 1/677 بوده است.
تاسمانياي  دانشگاه  از  استراتفورد4  ايلين  پروفسور  آن،  سردبير 
انگلستان  استراليا،  كشورهاي  از  مجله  تحريرية  هيئت  استرالياست. 
و كانادا هستند. فهرست مطالب شمارة 1 از دورة 55 سال 2017 با 

موضوع ويژة جغرافياي انتقادي در حوزة آموزش به ترتيب زير است:
 گسترش مناطق گرمسيري: بازنگري مرزهاي دانش جغرافيايي / 

استفن ام. تورتون
 مقدمه اي بر جغرافياي انتقادي در حوزة آموزش/ باربارا پيني و 

ديگران
 يادگيري شهروندي بين نسلي و بين فرهنگي از طريق روايت هايي 
از پياده روي هاي كودكان در فضاهاي شهر چيانگ ماي )تايلند(/ لوئيز 

گواننت فيليپس و واجوپا توسا
جايگزين:  آموزشي  برنامه هاي  تقابل  فضاهاي  در  باارزش  نتايج   

موفقيت، اما براي چه تعداد افراد؟/ ويكي پلوز و ديگران
 جغرافياي نابرابري ها در حوزة فرصت ها: تجربه هاي مبهم در ميان 

مردان جوان در مناطق شمالي نروژ/ گري پولگارد
در  كارايي  و  جامعه  رقابتي  ساختارهاي  جغرافيايي:  مباحثات   

بحث هاي كوچك مدرسه/ مايكل كوربت و ليف هلمر
 آموزش در عصر جديد مهاجرت ها/ مارتين فورسي

 بررسي فضاهاي فعاليت شبانة دانشجويي: هويت ها، عملكردها و 
تحوالت/ مارك هولتون

 آيا فضا مي تواند آموزش دهد؟ تئوريزه كردن روش هاي آموزش نظم 
اجتماعي/ مگان واتكينز

آموزش:  حوزة  تحقيقات  در  فضايي  ـ  مكاني  تحليل هاي   
و  لوبينسكي  كريستوفر  روش شناختي/  امكانات  و  جدي   چالش 

جين لي
 بررسي شاخه هاي طبيعي و انساني در جغرافيا: تقسيمات موجود و 

ادغام احتمالي در ديدگاه هاي آموزشي/ مگان واتكينز
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 مجلة جغرافيا
 Journal of Geography
Vol. 116, 2017, NO.2

مطالب شمارة 2 از دورة 116 5 سال2017 مجلة جغرافيا، كه شش 
شماره در سال منتشر مي شود، به ترتيب زير است: 

- تعليم و تربيت غريزي: آموزش مباحث چالشي از لحاظ عاطفي و 
شناختي/ جوزف پيرس و هولي ويدن 

- شكنندگي دانش محتواي آموزشي در جغرافيا/ آندوني آرناس- 
مارتيجا و ديگران 

- استفاده از پروژه هاي درس جغرافيا در مباحث مربوط به تاب آوري 
شهر و پيوند با جهان/ رونالد وي. كاالفسكي و هلن ام. روسكو

- آيا تجربة جغرافياي دبيرستان بر ثبت نام در رشته هاي جغرافيا 
دانشگاه تأثير مي گذارد/ جوزف ليدون و ديگران 

-نرم افزار اينگرس6 در جغرافيا: نرم افزاري براي موفقيت تحصيلي؟/ 
مايكل ديويس

 تحقيقات بين المللي در آموزش جغرافيا و محيط 
زيست 

 International Research in Geographical and Environmental
Education

Vol. 26, 2017,No.2

تحقيقات  مجلة   2017 سال   4  26 دورة  از   2 شمارة  مطالب 
بين المللي در آموزش جغرافيا و محيط زيست، كه چهار شماره 

در سال منتشر مي شود، به  ترتيب زير است: 
تحقيقات  آموزش  ظهور  حال  در  نقش  آغاز:  پايان  سرمقاله؛   -
بين المللي در جغرافيا و محيط زيست/ جوزف پي. استولتمن و جان 

ليداستون 
- مقايسة مسيريابي كودكان با استفاده از نقشه هاي كاغذي و تلفن 

همراه/ ايرنا هرگان و ماجا اومك 
- ارتباط بين شكاف هاي نگرش ، رفتار زيست محيطي و ديگر تناقضات 
فردي: فراخواني براي تقويت خود- كنترلي/ ايگنانسيو  ردوندو و 

ماريا پوالز 
- جايگاه جغرافياي دورة متوسطه لسوتو در بحث مربوط به برنامة 

درسي/ موهاكا راسليمو 
- تأثير شهروندي بوم شناسانه و انسجام سياسي در نگرش معلمان 
دانش آموزان غرب استراليا دربارة مسائل مربوط به پايداري/ جفري 

دبليو. لوميس و ديگران 
- باورهاي خودكارآمدي معلمان آموزش ابتدايي در آموزش دروس 

جغرافيا/ گرت جان بنت و ديگران 
آيا  علوم:  و  رياضيات  بين المللي  دادن جغرافيا در مطالعات  قرار   -

مي توانند به اجماع برسند؟/ تري بوركه و رود لين
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 چكيدة مقاله هاي منتخب
 آموزش در عصر جديد مهاجرت ها/ مارتين فورسي

مدرنتيه  تقويت  به  آموزش  كه  است  اين  مقاله  اصلي  بحث 
به طور  فردي  موفقيت  و  پيشرفت  درواقع،  و  مي كند  كمك 
با  مي كند.  پيدا  ارتباط  جابه جايي  فيزيكي  اصل  با  فزاينده اي 
توسعه،  و  پيشرفت  مسير  يك  به عنوان  مدرنيزاسيون  به  توجه 
طريق  از  سنتي«  »جوامع  ساختار  تجديد  و  شدن  صنعتي  با  كه 
اهميت  مي توانيم  ما  مي شود،  مشخص  حكمروايي  عقالني   اشكال 
جدا شدن مردم و جوامع از نهادها و روابط محلي را بازشناسي كنيم 
تك تك  دارند.  نياز  آن  به  همچنان  شدن  مدرنيزه  فرايندهاي  كه 
داستان هاي آموزشي مملو از حركت هايي هستند كه اغلب آن ها تعهد 
به الزامات جابه جايي در عصر مدرنيته را منعكس مي كنند. انعكاس 
تحقيقات برجسته در مقياس هاي مختلف در عصر جديد مهاجرت ها، 
روستايي، جابه جايي  مهاجران  مورد  در  است  تجربياتي  ارائة  شامل 
بين شهرها، مهاجرت هاي بين المللي و برنامه هاي آموزشي كه طبقة 
متوسط در سطح جهاني از آن ها استفاده مي كند. اين مقاله به بررسي 
ساختارهاي  آن ها  به كارگيري  نتيجة  در  كه  مي پردازد  شيوه هايي 

آموزشي بر مهاجرت هاي فردي و خانوادگي تأثير مي گذارد.

 آيا فضا مي تواند آموزش دهد؟ تئوريزه كردن روش هاي 
آموزش نظم اجتماعي/ مگان واتكينز 

فضا بر بدن تأثير مي گذارد، اما تا چه ميزان آموزش مي دهد؟ اين 
مقاله به بررسي ابعاد آموزشي فضا و تغييرات مختلف آن مي پردازد. 
اين  فضا،  ـ  بدن  روابط  پايدارشناختي  مفهوم  انتقادِي  بررسي  با 
مقاله مي آزمايد كه چگونه جنبه هاي خاصي از فضا )آنچه در اين جا 
آموزش هاي غيرانساني ناميده مي شود( بدن را به مهارت هايي مجهز 
مي كند كه اين مهارت ها در درك مفاهيم گسترده اي از نظم اجتماعي 
مورد نياز براي هم زيستي و به اشتراك گذاري فضاي اجتماعي كاربرد 
اشاره مي كند،  ژاتزكي )2002، ص 1(  تئودور  دارند. همان طور كه 
»نظم يك بعد اساسي در هر حوزه از نهادهاست«. او مفهوم »متفق 
بودن« را يك عنصر حياتي در زندگي اجتماعي مي داند. با اين حال، 

سايت هاي  براي  بحران  ريسك هاي  مديريت   
ميراث جهاني

managing Disaster Risks for world Herigage

مجموعه كتاب هاي راهنماي ميراث جهاني براي راهنمايي دولت ها 
در اجراي پيمان نامة ميراث جهاني تدوين شده است. چاپ اين كتاب ها 
تعهد مشترك هيئت هاي مشورتي پيمان نامة ميراث جهاني، اتحادية 
سايت  و  بناها  بين المللي  مؤسسة  طبيعت،  از  حفاظت  بين المللي 
فرهنگي  سايت هاي  بازسازي  و  نگهداري  بين المللي  مركز  تاريخي، 
كتاب  است.   پيمان نامه  دبيرخانة  و  يونسكو  ميراث جهاني  مركز  و 
مديريت ريسك هاي بحران براي سايت هاي ميراث جهاني از 
اين مجموعه توسط دكتر رضا خوش رفتار )عضو هيئت علمي دانشگاه 
زنجان( ترجمه شده و توسط انتشارات دانشگاه زنجان در 144 صفحه 
در سال 1395 منتشر شده است. عناوين فصل هاي كتاب به ترتيب 

زير است: 
فصل اول: مديريت ريسك بحران چيست و چرا اهميت دارد؟ 

فصل دوم: يك طرح مديريت ريسك بحران شامل چه مواردي است؟ 
فصل سوم: چگونه مي توان شروع كرد؟

فصل چهارم:  چگونه مي توان ريسك هاي بحران را شناسايي و ارزيابي 
كرد؟ 

فصل پنجم: چگونه مي توان از ريسك هاي بحران جلوگيري كرد يا 
اثراتشان را كاهش داد؟

فصل ششم: چگونه مي توانيد براي واكنش به شرايط اضطراري آماده 
باشيد؟ 

فصل هفتم: چگونه مي توانيد بعد از وقوع بحران، سايت را احياء و 
نوسازي كنيد؟ 

فصل هشتم: چگونه طرح مديريت بحران و اجرا، ارزيابي مجدد و 
بازنگري مي شود؟
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چنين »متفق بودني« جدا از وجود افراد رخ نمي دهد، افرادي كه براي 
حركت در فضاي اجتماعي و عمل به عنوان بخشي از يك كل بزرگ تر 
روش هاي خاصي دارند. مهم اين است كه بدانيم اين فرايند كسب 
تنها موضوع يادگيري نيست، بلكه شامل آموزش هم مي شود، گرچه 
به معناي وسيع آن، به عنوان روش هاي مختلفي مورد استفاده قرار 
مي گيرد كه در آن ها، همان گونه كه ريموند ويليامز )1996، ص 15( 
توضيح مي دهد، »كل محيط، مؤسسات و روابط بين آن ها به طور فعال 
و عميق آموزنده اند. اين مقاله چنين فرايندهايي را مورد بررسي قرار 
مي دهد، بر ناديده گرفتن آموزش در تئوري سازي ها درخصوص فضا 
تأكيد دارد و براساس نمونه هايي از فضاي نهاد مدرسه، نقش آن ها را 

در شكل گيري فضايي نظم اجتماعي نشان مي دهد.

 تحليل هاي مكاني ـ فضايي در تحقيقات حوزة آموزش: 
چالش جدي و امكانات روش شناختي/ كريستوفر لوبينسكي و 

جين لي
سودمندي ديدگاه هاي علم فضايي در تحقيقات حوزة آموزش به ويژه 
در زمينه هايي مانند انتخاب مدرسه به اثبات رسيده است. براساس 
محلي  و جغرافياي  ويژگي هاي جمعيت شناسي  نهادي،  ويژگي هاي 
انجام مي شوند. اما انواع تحقيقات فضايي، حتي آن هايي كه به طور بالقوه 
با راهبردهاي تحقيقاتي ويژه ارتباط دارند، در تقسيم و جدا شدن، ابعاد 
مختلف عوامل زمينه اي را در نظر نمي گيرند. هدف ما دادن مشاورة 
 انتقادي در زمينة روش هاي فضايي در تحقيقات انتخاب مدرسه است. به 
همين دليل، رويكرد يكپارچه سازي براي ارتقاي تحقيقات در مورد 
مقاله  اين  مي شود.  پيشنهاد  جغرافيايي  ديدگاه  از  مدرسه  انتخاب 
ابتدا ارتباط رويكردهاي فضايي در انتخاب مدرسه را نشان مي دهد و 
سپس تحقيقات مكاني ـ فضايي را بررسي مي كند كه به طور معمول 
باعث ارتقاي قدرت انتخاب مي شوند. ما معتقديم محدوديت هاي ذاتي 
براي مفهوم معمول از فضا در تحليل هاي جغرافيايي وجود دارد و در 
مورد دو چالش عمده درخصوص اين مفاهيم در ميان نظريه پردازان 
و جغرافي دانان مكتب انتقادي، بحث هاي فراوان وجود دارد. همچنين 
معتقديم اين چالش ها جايگزين هايي را پيشنهاد مي كنند كه خودشان 

نقايص جدي دارند. در بحث و نتيجه گيري، برخي از امكانات يك 
رويكرد يكپارچه براي ديدگاه فضايي در تحقيقات حوزة آموزش و 

به ويژه انتخاب مدرسه، مشخص مي شود.

 بررسي شاخه هاي طبيعي و انساني در جغرافيا: تقسيمات 
موجود و ادغام هاي احتمالي در ديدگاه هاي آموزشي/ مگان 

واتكينز
تقسيم طبيعيـ  انساني در جغرافيا از قدمت  زيادي برخوردار است. 
مباحث  جغرافي دان  گروه  دو  پذيرش  مورد  ديدگاه هاي  مورد  در 
زيادي وجود دارد. سه دليل براي اين تقسيم مشخص شده است: 
ساختار فعلي جغرافياي دانشگاهي، تعامل محدود بين جغرافي دانان 
طبيعي و انساني و راهبردهاي انتشاراتي آن ها. منتقدان معتقدند 
كه جغرافياي طبيعي و انساني در حال تبديل شدن به شاخه هاي 
انساني  زيرا محيط طبيعي در مطالعات جغرافياي  متفاوت است، 
موفقيت  عدم  كه  است  مدتي  همچنين  است.  شده  كم اهميت 
جغرافي دانان طبيعي در ادغام تأثير انسان در فرايندهاي طبيعي و 
ناديده گرفتن فضا در مطالعات آن ها مطرح شده است. مقالة حاضر 
بر يكديگر است.  انساني  و  تأثير جغرافياي طبيعي  اثبات  درصدد 
همچنين نشان مي دهد كه جغرافي دانان طبيعي به اندازة كافي به 
واسطة مفاهيم مقياس و ارگوديك، فضا و زمان و حتي فضا ـ زمان 
را در نظر گرفته اند. براي احياي ارتباط بين اين دو شاخه، برخي 
دوبارة  پيوند  شامل  پيشنهادها  اين  است.  شده  پيشنهاد  اقدامات 
جغرافياي دانشگاه و مدرسه، ادغام دپارتمان ها، دوره هاي آموزشي 
در مورد فلسفه هاي جغرافيا و تئوري سازي، مشاركت در مباحثات 
ميداني مشترك،  كار  نوآورانة كالس درس،  راهبردهاي  يكپارچه، 
استفاده از ژئواينفورماتيك و اجراي تحقيقات مشترك است. اين 
مقاله نتيجه مي گيرد كه جغرافياي طبيعي و انساني بايد با يكديگر 
شركت  بين رشته اي  مطالعات  در  و  كنند  برقرار  ارتباط  بيشتر 
از عهدة  نتوانند به خوبي  كنند، در غير اين صورت، ممكن است 
مسئوليت هاي خود به عنوان جغرافي دانان و متفكران/ تحليل گران 

فضايي برآيند.
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كشورشناسي

كشورشناسي 

  نام رسمي: جمهوري سيشل 
نام محلي: سيشلز )سيشل(

نام بين المللي: سيشل 
كشور سيشل با مساحت 455 كيلومتر مربع )صد و هشتاد  و سومين 
كشور جهان(، مجموعه جزاير پراكنده اي است واقع در آب هاي غربي 
اقيانوس هند كه از 92 جزيره تشكيل يافته و در شمال خاوري جزيرة 
ماداگاسكار جاي دارد. بزرگ ترين جزاير آن، يعني ماهه، پراسلين و 
الديگو، گرانيتي هستند و بقيه منشأ مرجاني دارند. گروه اول بيشتر 
كوهستاني و مرتفع و گروه دوم هموار و نسبتًا مسطح هستند و از 

جنگل و گياه انبوه پوشيده شده اند. 

آب وهوا: اقليم آن گرم و مرطوب و پرباران است و فقط جزاير بزرگ 
آن مسكوني هستند و بيشتر جمعيت آن در جزيرة ماهه )155 كيلومتر 

مربع( كه پايتخت نيز در آن قرار دارد، زندگي مي كنند. 
جمعيت: براساس آمار سال 2015، سيشل جمعيتي بالغ بر 97,000 
نفر )صد و هشتاد و پنجمين كشور جهان( دارد، كه 53/6 درصد ساكن 
شهرها و 46/4 درصد ساكن روستاها هستند. تراكم جمعيت نيز در اين 

كشور 213 نفر در هر كيلومتر مربع است. 
توزيع سني: طبق آمار سال 2014، 20/9 درصد افراد زير 15 سال، 
22/3 درصد بين 15 تا 29 سال، 26/4درصد بين 30 تا 44 سال، 
20درصد بين 45 تا 59 سال، 7/2درصد بين 60 تا 74 سال، 2/5درصد 

بين 75تا 84 سال و 0/7درصد نيز بيش از 85 سال سن دارند. 

اميد به زندگي درهنگام تولد براي مردان 69/3 سال و براي زنان 79/4 
سال )طبق آمار سال 2012( است. 

تولد و مرگ و مير: طبق آمار سال 2013، ميزان تولد 14/9 نفر در 
هر هزار نفر، ميزان مرگ ومير 6/9 نفر در هر هزار نفر و ميزان مرگ ومير 

كودكان نيز 10/3 نفر در هر هزار تولد بوده است. 
تركيب نژادي: در سال 2010، حدود 91/4 درصد جمعيت كشور، 
نژاد سيشلي، 4/4 درصد، هندي، 0/5 درصد، ماداگاسكاري، 0/5 درصد، 

فيليپيني و 3/2 درصد از بقية نژادها بوده اند. 
مذهب و زبان: براساس اطالعات سال 2010، 76/2درصد كاتوليك، 
6/1 درصد انگليكان، 2/4 درصد هندو، 1/6 درصد مسلمان و 13/7 

درصد از ساير اديان بوده اند. 
زبان هاي رايج و ملي آن كريول، انگليسي و فرانسوي است كه با خط 

التين نوشته مي شود. 
پايتخت: شهر ويكتوريا با 26,450 نفر جمعيت )2010( پايتخت 
كشور سيشل و شهر مهم آن، آنسه روياله است كه 4168 نفر جمعيت 

دارد.
قانون گذاري.  مجلس  يك  با  چندحزبي  جمهوري  حكومت:  نوع 
رئيس حكومت و رئيس دولت، رئيس جمهور: جيمز مايكل از سال 
2004. مجلس ملي با 34 عضو به مدت 5 سال تشكيل شده است. 
كرسي هاي مجلس ملي بدين شرح در انتخابات سال 1998 )2002( 
بين گروه هاي سياسي تقسيم شده اند. جبهة ترقي خواه مردم سيشل، 23 
كرسي، اپوزوسيون متحد 3 كرسي، حزب دموكرات1 كرسي و حزب 

ملي سيشل، 11 كرسي. 

جمهوری  سیشل
سعيد بختياري

مؤسسة جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي
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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 ابتــدايی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايی

برای دانش آموزان پايه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدايی

برای دانش آموزان پايه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 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 تاريخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش رياضی   رشــد آموزش فيزيك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زيست شناسی  رشــد مديريت 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

و  بوده  تاريخ 1976/6/28  انگلستان در  از  استقالل سيشل  تاريخ 
پنجم ژوئن روز ملي آن است كه »روز آزادي« نام دارد. سيشل در 
سال 1976 به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و عالوه بر آن در اين 

سازمان ها نيز عضويت دارد: 
صندوق   ،)UNCTAD( متحد  ملل  توسعة  و  تجارت  كنفرانس 
و كشاورزي ملل  )UNICEF(، سازمان خواربار  كودكان ملل متحد 
 ،)IBRD /(، بانك بين المللي ترميم و توسعه )بانك جهانيFAO( متحد
سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري )ICAO(، بنگاه مالي بين المللي 
 ،)IMF( صندوق بين المللي پول ،)ILO( سازمان بين المللي كار ،)IFC(
سازمان بين المللي كشتيراني )IMO(، اتحادية بين المللي مخابرات راه 
UNE-( سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد ،)ITU )دور 

SCO(، سازمان توسعة صنعتي ملل متحد)UNIDO(،  اتحادية جهاني 
تجارت  سازمان   ،)WHO( بهداشت  جهاني  سازمان   ،)UPU( پست 
كشورهاي  مجمع   ،)OAU( آفريقا  وحدت  سازمان   ،)WTO(جهاني
آفريقا، كارائيب و اقيانوس آرام )ACP(، اتحادية كشورهاي جزيره اي 

كوچك )AOSIS(، جنبش عدم تعهد و ملل مشترك المنافع. 
عبارت اند  كشور  اين  عمدة  محصوالت  صنايع:  و  كشاورزي 
از)2012(: نارگيل، موز، گوجه فرنگي، كاساوا، اَنبه، گواوا، ليمو، آناناس، 
چاي، پرتقال، دارچين و آواكادو. مهم ترين محصوالت صنعتي آن نيز 
)2010(، كنسرو ماهي تن، غذاي حيوانات، نارگيل، آب معدني، نوشابة 

غير الكلي، آب ميوه و سيگار است. 
در سال 2011، سيشل 6 درصد اراضي كشاورزي و 88 درصد جنگل 
داشته است. دام هاي زندة آن )2013( شامل : خوك، گاو و جوجه و 
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ميزان صيد ماهي آن 68,760 تن برآورد شده است. 
اين كشور حدود 354 ميليون كيلو وات ساعت برق  همچنين در 
توليد و 307 ميليون كيلو وات ساعت برق مصرف شده است )2013(.

نيروي كار: طبق آمار سال 2014، تعداد نيروي كار 40,000 نفر 
بوده است. در ميان شاغالن باالي 15 سال، 68/3 درصد مردان، 61/9 

درصد زنان و 4/1 درصد بيكار بوده اند. 
واحد پول: روپيه سيشل )SR( معادل 100 سنت، هر دالر آمريكا 
معادل 13/08 روپيه سيشل و هر روپيه سيشل معادل 4 ريال است. 

درامد ناخالص ملي: در سال 2014، درآمد ناخالص ملي سيشل به 
1,280,000,000 دالر آمريكا رسيد و ميزان سرانة آن حدود 13,990 

دالر آمريكا بود. 
كشور سيشل در سال 2013 حدود 13051/2 ميليون  واردات: 
روپيه سيشل كاال وارد كرده است كه عمدتًا شامل سوخت هاي معدني، 
30/1 درصد، ماشين آالت و تجهيزات حمل ونقل، 22/3 درصد، غذا و 
دام زنده، 21/9 درصد، و توليدات صنعتي پايه 5/4 درصد بوده است. 
اسپانيا  امارات متحده عربي، 31/2 درصد،  از كشورهاي  اين كاالها 
12/8 درصد، فرانسه 8/3 درصد، آفريقاي جنوبي 4/9 درصد، سنگاپور 

3/7 درصد و ساير كشورها 39/1 درصد وارد شده اند. 
ميليون   6971/1 حدود  كشور  اين   2013 سال  در  صادرات: 
روپيه سيشل كاال، شامل كنسرو ماهي  تن 60/7 درصد، پودر ماهي 
1/5درصد، ماهي منجمد 0/2 درصد و دارو 0/2 درصد به كشورهاي 
فرانسه 28/2 درصد، انگلستان 19/3 درصد، ايتاليا 10/5 درصد، هلند 
0/9 درصد، سري النكا 0/4 درصد و ساير كشورها 40/7 صادر كرده 

است. 
ارتش: در سال 2014، ارتش اين كشور حدود 420 نيرو در اختيار 
داشته كه از اين تعداد 47/6 درصد در نيروي زميني، 47/6 درصد در 
گارد ساحلي و 4/8 درصد در نيروي هوايي مشغول خدمت بوده اند. 

هزينة سرانة ارتش حدود 141 دالر آمريكا )2013( بوده است. 
و طول  ندارد  وجود  راه آهن  كشور خطوط  اين  در  نقل:  و  حمل 
راه هاي اتومبيل رو در سال 2010 حدود 508 كيلومتر بوده است. در 
سال 2010، تعداد 10,424 دستگاه اتومبيل سواري و 3171 دستگاه 

اتوبوس و كاميون مشغول به كار بوده اند. 
در كشور سيشل يك فرودگاه بين المللي با پروازهاي زمان بندي شده 

وجود دارد. 
ارتباطات: در سال 2014 تعداد 21,000 خط تلفن )227 خط 
براي هر هزار نفر(، 151,000 خط تلفن همراه )1,622 خط براي هر 
هزار نفر( و 34000 اشتراك اينترنت )2009( )404 اشتراك براي هر 

هزار نفر( مورد استفاده قرار گرفته است. 
بهداشت: طبق آمار سال 2010، تعداد پزشكان اين كشور 109 نفر 
)براي هر 833 نفر يك پزشك( بوده و 330 تخت بيمارستاني )براي 

هر 275 نفر يك تخت( وجود داشته است. 
تغذيه: تعداد افراد داراي سوء تغذيه كه كمتر از 1740 كالري انرژي 
مصرف مي كنند در سال )06-2004( بالغ بر 7000 نفر، معادل 8 

درصد كل جمعيت كشور بوده است. 
آموزش: نرخ باسوادي سيشل در سال 2010 )افراد باالي 15 سال( 
حدود 91/8 درصد بوده كه اين ميزان در مردان 91/4 درصد و در 

زنان 92/3 درصد است. 

 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى 

به صورت ماه نامه و نه شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هــاى رشــد عمومــى و تخصصــى، بــراى معلمــان، مديــران، مربيــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرايى مــدارس، دانش جويان دانشــگاه فرهنگيان 
مى شــود.  منتشــر  و  تهيــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

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

وزش ابتــدايى   رشد تكنولوژى آموزشى   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســالمي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســى 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنى 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعى  رشــد آموزش تاريخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش رياضى   رشــد آموزش فيزيك 
 رشــد آموزش شــيمى  رشــد آموزش زيست شناسى  رشــد مديريت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنى و حرفــه اى و كار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانى 

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله هاى دانش آموزى 
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

ریاضی
متوسطه دوم

 هزينة اشتراك ساالنه مجالت عمومى رشد (هشت شماره): 350/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجالت تخصصى رشد (سه شماره): 200/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستى:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

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

                  
      

                                     امضا:

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

مشترك مجله شويد: 
www.roshdmag.ir و تكميل برگة  1. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشانى:  

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزى؛ 
2. ارسال اصل فيش بانكى به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشى 

يا از طريق دورنگار به شمارة 88490233 لطفًا كپى فيش را نزد خود نگه  داريد.
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اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال
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