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قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
* مقاله هايي را كه براي درج در مجلة رشد آموزش 
جغرافيا مي فرستيد، بايد با موضوع مجله مرتبط باشد و 
قبالً در جاي ديگري چاپ نشده باشد. مقاالتي كه عالوه بر 
متن نوشتاري حاوي فيلم و تصوير با شند در اولويت چاپ 

قرار خواهند گرفت. 
*مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي 
نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. 

* مقاله يك خط در ميان بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشين شود.
 *فايل word و pdf مقاالت ضميمه شده و صفحات مقاله حتما شماره گذاری شوند.

* اصل نقشه، جداول و تصاوير ضميمه شود.
* نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني 

دقت الزم مبذول شود.
*مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.

*آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن رشد  نيست. بنابراين مسئوليت پاسخ گويي به 
پرسش هاي خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.

*مجله از عودت مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نمي شود، معذور است.
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چالش های محيطی ايران 
و دبيران جغرافيا

سخن سردبير

دبيران جغرافياي كشور كه دانش آموختگان 
رشــته هاي گوناگون علوم جغرافيايي هســتند، 
برحسب شاخه هاي تخصصي جغرافيا كه در آن تحصيل 
كرده اند با برخي از چالش هاي محيطي ايران آشنايي دارند. 
البته در اين زمينه، دانش آموختگان رشته هاي مرتبط با جغرافياي 
طبيعي شايد بيش از ديگر رشته هاي جغرافيا مثل جغرافياي سياسي 
يا برنامه ريزي شــهري و روستايي با عمق اين چالش ها آشنايي داشته 
و دربارة علــل ايجاد اين چالش ها، نمودهاي عيني آن ها و راهكارهاي 
اصالح يا تعديل اين چالش ها مطالعات عميق تري انجام داده باشند. به 
هر حال، در دنياي كنوني با چالش هايي در زمينة محيط طبيعي روبه رو 
هستيم كه برخي از عوامل ايجاد آن ها منطقه اي )يا دروني( و برخي غير 
منطقه اي )يا بيروني( هستند. گاه چالش  مورد نظر نيز مي تواند تركيبي 
از عوامل منطقه اي و غيرمنطقه اي باشد، مثل هجوم ريزگرد ها يا بروز 
سيالب ها كه در سال هاي اخير بخش هاي عمده اي از كشور، از شمال تا 

جنوب و شرق و غرب اين سرزمين را تحت تأثير قرار داده اند. 
چالش هــاي محيطي ايران تنها به وســيلة عوامــل طبيعي ايجاد 
نمي شوند. گاه بروز چالش، طبيعي است و عوامل انساني تشديد كنندة 
آن ها هســتند و گاه برعكس، رفتارهاي نابخردانة انسان مي تواند كليد 
يــك چالش را بزند و بعد طبيعت دچار تغييرات اساســي شــود كه 
دوباره بازگرداندن آن، به سرمايه هاي عظيم، وقت زياد، نيروي انساني 
متخصص و ... نيازمند باشد، مثل تغييرات محيط طبيعي درياچة اروميه 
و پيرامون. تعيين ســهم هر يك از اين عوامل در بروز چالش محيطي 
مورد نظر و عوامل دخيل در آن از جمله وظايف متخصصان جغرافيايي 
طبيعي در شــاخه هاي آب و هواشناســي، ژئومورفولوژي، جغرافياي 
زيستي و هيدرولوژي جغرافيايي است. با تشخيص عوامل مي توان در 
جهت تعديل يا اصالح آن ها قدم برداشت يا به عبارت ديگر با شناسايي 

عوامل ايجاد مسئله مي توان به حل مسئله پرداخت. 
برخي چالش هاي كنوني محيطي ايران عبارت اند از: چالش هاي آب و 
هوايي )طوفان گرد و غبار، رگبارهاي سريع باران، سرمازدگي و يخ بندان، 
توانايي هاي شديد همراه با بارش هاي تندري، خشك سالي ها، تر سالي هاي 
پيش بيني نشــده و ...(. برخي چالش هاي ژئومورفيك محيط طبيعي 
ايران عبارت اند از: حركت هاي دامنه اي و ســقوط سنگ و خزش خاك، 
فرســايش خاك ها، فرونشست زمين كه در بسياري از دشت هاي ايران 
و مناطق شــهري و روستايي محسوس است و خطري بالقوه به شمار 
مي  آيد. در زمينة چالش هاي محيطي در بخش زيستي مي توان به كاهش 
تنوع زيستي كشور از جنبة گياهي و جانوري، كاهش سطوح جنگلي، 
كاهش كارآمدي و بهره وري مراتع كشور بر اثر چراي بي رويه و بيش از 
ظرفيت دام ها، كاهش تنوع گياهي به علت بهره برداري محاسبه نشده 
و بي ضابطه از گياهان دارويي، كاهش تنوع  جانداران مختلف در عرصة 
بيوم هاي گوناگون كشــور به علت شكار و تغيير شرايط محيط زيستي 
جانداران و امثال آن ها اشاره كرد. سيال ب ها از جمله چالش هاي محيط 

از منظر اسنادباالدستی 
آموزش وپرورش

)قسمت اول(

 دكتر سياوش شایانسخن سردبير

طبيعي كشورند كه هر از گاهي پهنه اي از سرزمين ايران را تحت تأثير 
قرار مي دهند و خسارت هاي جبران ناپذير انساني و زيان هاي اقتصادي 
فراوان به دنبال دارند )مثل سيال ب هاي بهاري سال 1398 كه استان هاي 

متعددي از شمال تا جنوب و غرب كشور را تحت تأثير قرار داد(.
چنان كه ذكر شــد برخي از اين چالش هاي محيطي حاصل برآيند 
برخي عوامل طبيعي و انساني هستند. سيال ب هاي فوق الذكر از جملة 
اين چالش ها هستند. عوامل آب و هوايي )جوي(، به ريزش هاي شديد 
در زمــان كوتاه انجاميدند و آب در زمين هايي كه توانايي جذب آن ها را 
نداشتند به شكل رودها و پهنه هاي سيالبي به جريان افتاد. ورود انسان به 
حريم رودها و ساخت و ساز در آ ن ها ظرفيت حمل آب ها را كاهش داد و 
در نتيجه رودها از بستر طبيعي و طغياني خود كه مورد تجاوز انسان قرار 
گرفته بود، خارج شدند و خسارت هاي فراواني به بار آوردند كه هنوز هم 

مقدار دقيق آن ها را نمي توان مشخص كرد. 
حال اين ســؤال مطرح اســت كه براي تعديل يا سازگار شدن با اين 
چالش هاي محيطي، دبيــران جغرافيا چه مي توانند انجام دهند؟ براي 
پاسخ گويي به اين سؤال بايد سؤال ديگري مطرح كرد: »دبيران جغرافيا 
در جريان بروز چالش هاي محيطي با چه سؤاالتي از سوي دانش آموزان 
خود روبه رو مي شــوند؟« اگر قدري به سؤاالت دانش آموزان دقت كنيم 
و سؤاالت آنان را دسته بندي كنيم، در مي يابيم كه اين سؤاالت معمواًل 
به موارد زير محدود مي شوند )فرض كنيد چالش مورد نظر سيل باشد(: 

é چه عواملي باعث بروز سيالب شده اند؟ 
é چه مكان هايي )محيط هاي جغرافيايي( تحت تأثير قرار گرفته اند؟ 

é سيالب چگونه عمل كرده و ساز و كار آن چيست؟ 
é انسان در بروز يا تشديد سيالب چه نقشي بر عهده دارد؟ 

é چه راهكارهايي براي كنترل ســيالب يا جلوگيري از سيالب هاي 
بعدي مي توان ارائه كرد؟

دبيران جغرافيا به خوبي مي توانند به ســؤاالت مطرح شــده از سوي 
دانش آموزان پاســخ دهند. به ويژه با توجه به رشته  يا گرايشي كه از آن 
فارغ التحصيل شده اند مي توانند با عمق و غناي متفاوتي به سؤاالت پاسخ 
دهند. حال اين سؤاالت ممكن است به جاي سيالب دربارة فرونشست 

زمين يا زمين لرزه يا زمين  لغزش يا بروز توفان گرد و غبار باشد. 
توجهي مختصر به ماهيت سؤاالت نشان مي دهد كه جغرافي دانان نه 
تنها به مطالعة مواردي مشغول اند كه پاسخ گوي اين سؤاالت است، بلكه 
دربارة ســؤال آخر، يعني راهكارهاي جلوگيري از بروز چالش محيطي 
مورد نظر نيز دقت بســيار به خرج داده اند و با اســتفاده از دانش خود و 
بهره گيري از يافته هاي رشته هاي علمي ديگر در صدد پاسخ گويي به اين 
سؤال هستند. مسلمًا نوع چالش هاي محيطي در محيط هاي جغرافيايي 
متفاوت ايران با يكديگر فرق دارند و دبيران جغرافيا بايد براي كســب 
آمادگي براي پاسخ گويي به اين سؤاالت در آينده به دانش  و مهارت هاي 
خود دربارة چالش هاي محيطي در مكان جغرافيايی محل تدريس خود 

مسلط شوند و بر غناي آن ها بيفزايند. 
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از منظر اسنادباالدستی 
آموزش وپرورش

)قسمت اول(

فلسفـۀ 
آموزش 

جغرافیا 

آموزش جغرافيا

چکيده
ما در این مقاله 

در پی آنيم که با تحوالت 
جاری در علم جغرافيا و ارزش های 

عقالنی آموزش این علــم )علمی، تربيتی، 
کاربردی، اخالقی( با توجه به تجربيات نوین در آموزش 

این علم آشنا شویم و در گام بعدی تأثير گزاره  های اسناد جدید 
تربيتی و باالدستی آموزش وپرورش را با توجه به فلسفة تعليم وتربيت 

اسالمی در آموزش جغرافيا مورد بررسی قرار دهيم. به عبارت دیگر، با 
توجه به پذیرش اسناد باالدستی مصوب، رویکرد و عناصر برنامة درسی، 

جغرافيا چگونه خواهد بود؟

کليدواژه ها: جغرافيا، عقــل، دين،  اسنادباالدســتی، آموزش وپرورش، علم 
جغرافيا، جغرافيای انسانی

دکتر محمود معافی
دکترای برنامه ريزی درسی و کارشناس جغرافيا
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مقدمه
مقصود از نوشــتن اين مقاله آن نيســت که در 
فلســفة وجودی آموزش جغرافيا در برنامه های درسی 
تشکيک کنيم، زيرا سال هاست که آموزش جغرافيا در نظام 
آموزشی ايران يکی از موضوعات مهم درسی بوده و خواهد بود. 
از طرفی دانــش جغرافيا به عنوان يک علــم قديمی در تاريخ علم 
مطرح بوده اســت، به ويژه در دورة اســالمی که با نام دانشمندان و 
علمای بزرگی مانند ابن خرداذبــه، ابن حوقل، اصطخری، ابن فقيه، 
ياقوت حموی، ابوريحــان بيرونی، ابن بطوطه و ابن خلدون و ... گره 

خورده است.
در اين نوشتار ابتدا به ماهيت و چيستی آموزش جغرافيا با توجه 
به ديدگاه ها و نظريه های مختلف جغرافی دانان می پردازيم ســپس 
طی چنــد مقاله اهميت آمــوزش آن را از منظر اسنادباالدســتی 

آموزش وپرورش مورد بحث قرار می دهيم.
منظور از اسنادباالدستی آموزش وپرورش، اشاره به سه سند مبانی 
نظری تحول بنيادين در نظام تعليم وتربيت رسمی عمومی جمهوری 
اسالمی ايران )آذرماه1390(، سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
)آذرماه 1390(، و ســند برنامة درســی ملی جمهوری اســالمی 
ايران )اســفند1391( است. دو سند قبلی از مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی، شــورای عالی آموزش وپرورش و ســند آخری از 
مصوبات ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی و شورای عالی 

آموزش وپرورش است.
 

ماهيت علم جغرافيا
جغرافيا به عنــوان يکــی از قديمی ترين علوم،  
دانش گرانمايه ای است که ريشه در اولين هسته های 

کانون بشری دارد.
اراتوســتن)276 ـ 194 پيــش از ميالد( اولين کســی بود 
کــه کلمة جغرافيا را بــه کار گرفت. او از جغرافيــا چنين تعريفی 
ارائه می دهد: مطالعة زمين به عنوان جایگاه انســان«. امروزه 
جغرافی دانان تعاريف مختلفــی از جغرافيا ارائه داده اند که با کمی 

تسامح می توان اين تعاريف را به چنددستة زير تقسيم کرد:
1. »جغرافيــا به منزلة علم »مطالعه ســطح زميــن از نقطه نظر 
پراکندگی هــای فضايی و روابط فضايی بين آن ها، با توجه به رابطة 
علی بيــن پديده ها و واکنش آن ها بر يکديگــر« ]برنار دوارينوس 
)1883(، فردريــک راتــزل )نيمــة دوم قرن نوزدهــم(، می گرانو 
)1912(، مارت )نيمة اول قرن بيســتم(، فردکورت شيفر )1953(، 
جــیـ  ام بروک، کارل ســاور )1963(، کميتة تحقيق علم جغرافيا 
در آمريــکا )1965(، ادوارد اکرمن )1965(، يتس )1968(، کوين 

کاکس )1972(، يترهاگت )1981([.
2. »جغرافيا به منزلة علم مطالعه و شــناخت واقعيت های عينی 
مکان ها و افتــراق و همگونی مکان ها يا به عبارت بهتر، شــناخت 
هويت مکان ها« ]ويدال دوبالش( )نيمة اول قرن بيســتم، لوکرمن 
)1964(، ريچارد هارتشون و کوری )1991(، دکتر بهلول عليجانی[.
3. »جغرافيا به منزلة علم مطالعة روابط متقابل انسان و طبيعت« 
]گريفيت تيلور. هلفورد ميکندر )نيمة اول قرن بيستم(، فردکورت 

شيفر )1953(، کی. ار. کيونيک و دکتر لشکری[.

 .4
فيا  ا جغر «

»علم  به عنوان 
تحليل روابط متقابل 

نتايــج اجتماعی، محيط 
طبيعــی و روابــط فضايــی 

پديده ها با يکديگر« ]ريچاردپيست 
)1977( و ديويدسميت )1977([.

5. »جغرافيا به منزلــة علمی که از روابط 
متقابل انســان، تکنيک، مديريت و محيط بحث 

می کند« ]محمد حسين پاپلی يزدی)1365 ش([.
6. »جغرافيــا به منزلة علم پراکندگــی پديده ها، افتراق 

مکانی، چرايی تفاوت ها، شــناخت پتانسيل های موجود در فضا 
و امکاناتش در ارتباط با کارکردهای انســانی، بازســاخت مکانی و 
ساختار اجتماعی و اقتصادی« ]دکتر حسين شکويی )1372 ش( 

و دکتر حسن مطيعی )1998([.
7. علم جغرافيا به عنوان »علم تحليل رفتار انسان در محيط«. اين 
رفتار، رفتار جمعی انسان ها و نحوة رفتار يک جامعه با محيط است. 
بنابراين، جغرافيا می تواند نحوة مديريت درســت محيط از ســوی 

انسان را ارائه کند )دکتر جالليان(.
8. جغرافيا به عنوان »دانش و آگاهی انسان بر ضوابط و ظرفيت های 
محيــط«. جغرافيا موضوع گفتمان ميان انســان و محيط پيرامون 
اوست، يعنی چنانچه شما آن گفتمان را بپذيريد با محيط پيرامون 
خود ديالوگ پيدا می کنيد. جغرافيا بازگوکنندة آن ديالوگ اســت 

)دکتر محمد تقی رهنمايی، نايب رئيس انجمن جغرافيا(.
همان گونه که مشاهده می شود رسيدن به تعريفی واحد از جغرافيا 
دشــوار اســت، زيرا در هر عصر و زمانه ای فضاهــای جغرافيايی با 
حاکميت شرايط جديد سياسی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری تغيير 
می يابد و هر جامعه ای بــا تأثيرپذيری از عوامل و ويژگی های خود 
و پيشــرفت های علمی و فناوری ، فضاها و معانی جديد جغرافيايی 
را می سازد. شايد منشأ چنين جريانی بخشی از توانمندی های علم 
جغرافياست که قلمرو خود را نمی تواند به يک تعريف و اصول ثابت 
محدود و مقيد سازد )بهرامی، 1392(. با توجه به تعاریف فوق، 
ایده های کليدی زیر را می توان در این تعاریف شناســایی 

کرد که در آموزش جغرافيا باید بدان ها توجه داشت:
مطالعة پراکندگی پديده های طبيعی و انسانی ـ شناخت مکان ها 
و علل تفاوت ها و شباهت های مکانیـ  روابط متقابل انسان و محيط 
و واکنــش  متقابل آن ها بر يکديگر با توجه به رابطة علت و معلولی 
ـ تحليــل روابط فضايی پديده های طبيعی و انســانی با يکديگر ـ 
روابط متقابل انســان، فن، تکنولــوژی و مديريت محيط ـ تحليل 
رفتار انســان تحت تأثير محيط جغرافيايی، شــناخت ظرفيت ها و 
توانمندی های محيطی در ارتباط با  کارکردهای انسانی و بازساخت 
مکانی و مديريت درســت آن از سوی انســان در ارتباط با ساختار 

اجتماعی و اقتصادی ـ انسان، فن، فناوری و مديريت محيط.
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نگارنده دانش جغرافيا را این گونه تعریف 
می کند:

»جغرافيا علمی اســت که ضمن بررسی پراکندگی 
فضايی اجزا و عناصر سيستم های طبيعی و جوامع انسانی 
در مقياس مکانی )محلی، ناحيه ای، کشوری، منطقه ای، قاره ای 
و جهانی( به مطالعة فرايندها، تغييرات پديده های طبيعی و جوامع 
انسانی، علل و کارکرد آن ها در گذر زمان و آثار متقابل سيستم های 
طبيعی و انســانی بر يکديگر می پــردازد و تالش می کند تا ضمن 
بهر ه گيری و تلفيق علوم زمين، علوم اجتماعی و انسانی و فناوری، 
و با اســتفاده از ابزارهای مختلف داده هايی را در مورد يک مسئله 
جمع آوری و با بهره گيری از روش های تحقيق کّمی و کيفی، آن ها 
را تجزيــه و تحليل کنــد و ضمن بيان قوانيــن و پيش بينی نتايج 
رفتار انســان بر محيط يا محيط بر انســان برای حل مسائل مورد 
نياز و مديريت مشــکالت يا بحران ها، راه حل هايی بديع ارائه کند.« 
)مؤلف( بنابراين، دانــش جغرافيا از يک طرف به ترکيب، توصيف، 
بررســی، تجزيه و تحليل پديده های مختلف محيط در عرصه های 
گوناگون آب و خاک و اقليم و محيط زيست و نيز، نحوة پراکندگی 
ســازمان بندی های اجتماعی و فعاليت هــای اقتصادی و پيامدهای 
ناشــی از کنش های متناســب جوامع انســانی با محيط زيســت 
می پردازد و از طرف ديگر می کوشــد تا با شناخت علمی که نسبت 
بــه قانونمندی های محيــط طبيعی و جريان هــای اجتماعی پيدا 
می کند، نقشی فعال در حل مسائل انسانی، مسائل زيست محيطی، 
اســتفاده عاقالنه از منابع، ظرفيت شناسی محيط، مديريت مسائل 
انســانی مديريت بحران ها، کاهش يا از بين بردن ناهماهنگی های 
فضايی در سازمان دهی پديده ها و آفرينش چشم اندازهای فرهنگی 

نقش عمده ای بر عهده گيرد.

شاخه های دانش جغرافيا
جغرافيا دانشــی بين رشته ای و گسترده است، 
اما می توان آن را به لحاظ رشته ای به دو شاخة  اصلی 
طبيعی و انســانی و يک شــاخة مهارتی تقسيم کرد. هر 
يک از اين ســه شاخة اصلی نيز به چندين شاخة فرعی تقسيم 

می شوند.

جغرافيای طبيعی
جغرافيای طبيعــی از نگاه علــوم طبيعی اين 
دانش را بررسی می کند و هدفش درک فيزيکی سنگ 
کــره، آب کره، هوا کره، خاک کره و الگوی جهانی گياکان 

و زياکان )زيست کره( است. 
شــاخه های جغرافيای طبيعی عبارت اند  از: ژئومورفولوژی يا 
پيکرشناسی زمين، جغرافيای سواحل، جغرافيای زيستی، جغرافيای 
زيستی و مديريت زيست محيطی )زمينه های پژوهشی شامل مديريت 
بحران،  توسعة پايدار و بوم شناسی(، آب شناسی و آب نگاری، بوم شناسی 
منظر، اقيانوس نگاری، ژئوتوريســم، ديرين جغرافيا، جغرافيای رياضی،  
زمين در فضا و دانش  های ميان سياره ای )با اينکه نظام جغرافيايی به طور 
طبيعی به زمين وابسته است، اما جغرافيا می تواند به گونه ای غيررسمی به 

شرح 
و 

ديگر  بررسی 
کيهان،  جاهــای 

منظومة  سيارات  مانند 
خورشــيدی و حتی فراتر از 

آن بپردازد(. بررســی سامانه های 
بزرگ تــر از زميــن به خــودی خود، 

بخش هايی از اخترشناسی يا کيهان شناسی 
را شکل می دهد(.

جغرافيای انسانی
جغرافيای انسانی شاخه ای از جغرافياست 

که به دنبال بررسی الگوها و فرايندهايی است که بر هم 
کنش انســان با محيط های مختلف را شکل می دهد و شامل 

جنبه های انسانی، سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
شاخه های جغرافيای انسانی عبارتند از: تاريخ علم جغرافيا، جغرافيای 
اجتماعی، جغرافيای ترابری و ارتباطات، جغرافيای گردشگری، جغرافيای 
شــهری، جغرافيای روســتايی، جغرافيای سياسی، جمعيت شناسی، 
جغرافيای مذهبی، جغرافيای مســکن، جغرافيای فرهنگی، جغرافيای 
توســعه، جغرافيای مردمی و جمعيت شناســی، جغرافيای اقتصادی 
)شــاخه های مرتبط شــامل جغرافيای صنعتی، جغرافيای کشاورزی، 
جغرافيای بازاريابی، جغرافيای خدمات(، جغرافيای درمان و بهداشــت 
)جغرافيای پزشــکی(، جغرافيای تاريخی، جغرافيــا و تعليم وتربيت، 
جغرافيای کاربردی، جغرافيای منطقه ای )زمينه های مرتبط، برنامه ريزی 
شهری و ناحيه ای، برنامه ريزی منطقه ای و آمايش سرزمين(، مطالعات 
در امر توسعه، روش های کيفی جغرافيايی يا قوم نگاشتی )در جغرافيای 
فرهنگــی(، به کارگيری فنون پژوهش کيفی، ســنتی اســت که در 
مردم شناســی و جامعه شناسی از آن استفاده می کنند مشاهده همراه 
با مشارکت و مصاحبه های عمقی و موشکافانه، داده های کيفی را برای 

بيشتر جغرافی دانان فراهم می کند.
گرايش های مختلفی برای بررســی جغرافيای انســانی نيز در طول 
زمان به وجود آمده است که عبارت اند از: جغرافيای رفتاری، جغرافيای 
زن گرايانه، نظرية فرهنگ، ژئوسوفی )گيتاشناسی، دانش گيتی، مطالعة 
جغرافيا(. با توســعة دانش جغرافيا و وارد شدن اين علم به موضوعات 
مختلف، هر چند سال شاهد اضافه شدن شاخه های فرعی به اين دانش 

قديمی و پويا هستيم )ويکی پديا، دانش نامة آزاد(.

مهارت های جغرافيایی
مهارت هــای جغرافيايــی عبارت انــد از: علــوم 
نقشــه برداری )زمينه های  مرتبط شــامل نقشه نگاری، 
سامانة اطالعات جغرافيايی _جی آی اس(، دورکاوی و سامانة 

جغرافيا دانشی
 بين رشته ای و گسترده است، 
اما می توان آن را به لحاظ 

رشته ای به دو شاخة  اصلی 
طبيعی و انسانی و 

یک شاخة مهارتی 
تقسيم کرد
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موقعيت ياب جهانی )جی پی اس(، زمين آمــار )واکاوی داده های کمی 
به ويژه اســتفاده ار روش آماری برای پايــش پديده های جغرافيايی(، 

تحليل های کمی در جغرافيا، رايانه و جغرافيا.
البته هر کشــور به اقتضای خــود، موضوعات ديگــری را عالوه بر 
شاخه های فوق در برنامه  های درسی آموزش جغرافيای طبيعی و انسانی 
وارد می کند. برای مثال در برنامه های درســی جغرافيا در دانشگاه های 
ايران، می توان به موضوعات درسی مختلفی مانند جغرافيای کوچ نشينی، 
آب وهوای ايران، ژئومورفولوژی ايران، منابع و مســائل آب ايران، اصول 
و روش های برنامه ريزی ناحيــه ای، پژوهش ميدانی در جغرافيا )روش 
تحقق عملی(، منابع و مآخذ جغرافيای ايران، فلسفة جغرافيا و جغرافيای 

کاربردی ايران، تاريخ علم جغرافيا اشاره کرد.
علم جغرافيا با کاربســت و ترکيب دانش  های زيرمجموعة خود و با 
اســتفاده از ابزارها، روش های علمی و معرفی کاربردهای نوين به دنبال 
شکل دادن به جهان ماست. جغرافی دانان به منزلة متخصصان محيط 
جغرافيايی، افرادی راهگشا، برنامه ريز، هدايتگر، مشاهده گر، آموزش دهنده 
و منتقد شناخته می شوند که با استفاده از روش های علمی به دنبال حل 
مسائل محيطی و ايجاد زندگی بهتر برای انسان در مکان های مختلف 

جهان هستند )بهرامی، 1392(.

پيشينة کاربرد جغرافيا در دنيای اسالم
مســلمانان از گذشــته از اطالعات جغرافيايی در 
جهادهای اسالمی، قبله يابی، مسافرت به حج، تجارت در 
خشکی و دريا، جمع آوری خراج و ماليات، ادارة سرزمين های 
اســالمی، مطالعة احوال بالد و اقوام و آداب معيشت اقوام،  حرف و 
صنايع مردم، کاالها و توليدات اقوام و ملل بيگانه، مطالعة عقايد و 
الســنه )زبان ها(، ارضای کنجکاوی های خود يا درک برخی از 
معانی آيات قرآن مانند اقوام يأجوج و مأجوج، پيدا کردن 
محل غار اصحاب کهف يا ســد ذوالقرنين از اين علم 
اســتفاده می کردند. در حال حاضر از اين علم 
در تفسير آيات قرآن نيز استفاده می شود 
)مراجعه شود به تفسير نمونه، حضرت 
آيت اهلل العظمی مکارم شيرازی(.

می توان اين طور گفت که 
اسالم  تنگاتنگ  رابطة 
و جغرافيا و نقش 
در  جغرافيــا 
ميــن  تأ

نيازهای مســلمانان موجب شده است که مســلمانان از همان ابتدای 
اسالم به دانش جغرافيا توجه کنند و اين دو علم درکنار يکديگر رابطة 

مستحکمی را به نام جغرافيای اسالمی تشکيل دهد.
اهميت جغرافيا در نزد مســلمانان موجب شــد که دانشــمندان و 
سياحان مسلمان در اين زمينه کتاب های زيادی تأليف کنند، از قبيل 
معجم البلدان ياقوت حموی، نزهئ المشتاق ادريسی، تقويم البلدان ابوالفدا، 
المسالک و الممالک اصطخری، سفرنامة ابن فضالن، المسالک و الممالک 
ابن خرداذبه، ســفرنامة ابوزيد سيرافی، سفرنامه سليمان، مروج الذهب 
مسعودی، تاريخ يعقوبی،  البلدان يعقوبی )جغرافيا و جهانگردی در اسالم، 

.)1385

اهميت آموزش جغرافيا از منظر عقل
تعقل اشــاره به داوری بر مبنای مالک های معتبر 

دارد.
بهره گيری از هر چيزی که استفاده از آن برای زندگی فردی و 
اجتماعی مفيد باشد، عمل عاقالنه به حساب می آيد. داليل عقلی در 
آموزش جغرافيا را می توان به خاطر ارزش های اين علم به لحاظ علمی، 
تربيتی، کاربردی، اخالقــی و حتی نقش اين علم در تقويت اعتقادات 

دينی و تحکيم خداشناسی دانست.

1. ارزش های علمی
جغرافيا دانش محلی را آموزش می دهد

جغرافيا دانش آموزان را با مکان زندگی آنان آشنا می کند 
و اينکه آن  مکان هــا چگونه و چرا تغيير می کنند. اين دانش 
آن هــا را با درک و فهم برخی از عوامل مؤثر بر مکان زندگی آن ها 
آشــنا می کند و در عوض به آن ها کمک می کند که دربارة يک سری از 

مسائل فردی و محيطی تصميم آگاهانه بگيرند.
جغرافيا به دانش آموزان کمک می کند تا ويژگی های محلی و ناحية 
وسيع تر در کشور خود را درک کنند و بدانند چگونه و چرا آن ها تغيير 
می کنند. برای مثال، آن ها ياد می گيرند چگونه دربارة محيط زيســت 
طبيعــی محلی خود و مديريت آن تحقيق کنند، ســاختار و عملکرد 
اقتصاد محلی خود را بشناسند و روندهای جمعيتی را تحليل کنند و 
باالخره طرح ها و برنامه ريزی های منطقه ای خود را ارزيابی کنند و ياد 
بگيرند به چه طريقی خود را با تغييرات در جامعة محلی که مديريت آن 

برعهدة مردم خودشان است انطباق دهند.

جغرافيا دانش جهانی را آموزش می دهد
جغرافيا به دانش آموزان يــاد می دهد تا دربارة 
جهان يک دانش عمومی به دست آورند. اين دانش به 
دانش آموزان کمک می کند تا تغييرات طبيعی، جمعيتی، 
اقتصادی و ساختار سياســی و فرايندهای وابستگی جهانی را 
درک کننــد. جغرافيــا در مورد آثار وابســتگی جهانی بر 
مکان های مختلف ايران تحقيق می کند و در پی کشف 
آنست که چگونه مکان های مختلف به فرايندهای 
مشــابه وابســتگی جهانی بــه صورت های 
متفــاوت جــواب می دهنــد. جغرافيا 
می توانــد به دانش آمــوزان کمک 

جغرافيا دانش آموزان 
را با مکان زندگی آنان 

آشنا می کند و اینکه 
آن  مکان ها چگونه و چرا 

تغيير می کنند. این دانش 
آن ها را با درک و فهم برخی 

از عوامل مؤثر بر مکان زندگی 
آن ها آشنا می کند و در عوض 

به آن ها کمک می کند که دربارة 
یک سری از مسائل فردی و محيطی 

تصميم آگاهانه بگيرند
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کند تا يک ســری از مسائل جهانی، نظير مهاجرت های بين المللی و 
پيامدهای آن، فشار جمعيت بر ذخاير جهانی آب شيرين، تغييرات 
اقليمی، شــهرهای جهان، توليد و مصرف غذا در جهان، تضادهای 
ژئوپليتيکی جهانی و آثار آن بــر منابع، نژاد، ايدئولوژی و مرزها را 
درک کنند. جغرافيا همچنين بــه دانش آموزان در مورد مکان ها و 
کشــورهای جهان به عنوان مبنايی برای درک و فهم ساير انسان ها، 

فرهنگ ها و رخدادها و روندهای جهانی آموزش می دهد.
مطالعة جغرافيا يعنی مطالعة دنيا، چه دور باشد، چه نزديک )بونت، 
2008: 1(. از يک جهت الزم اســت به دنيا به صورت يک کل نگاه 
کنيــم و به تحقيقاتی پيرامون تغيير در پراکندگی جهانی جمعيت، 
فعاليت های اقتصادی و نفوذ سياسی کشورها، افزايش درهم تنيدگی 
اقتصاد های کشــورها به يکديگر و باالخره تنوعی از مسائل جهانی 
بپردازيم و از جهت ديگر بايد دانســت که جغرافيا از گذشــته يک 
ماده درســی بوده اســت که به دانش آموزان در مورد نواحی مهم 
جغرافيايی، کشــورها و شــهرهای مهم اطالعات ارزشــمندی ياد 
می دهد. با مطالعه چشم اندازهای جغرافيايی، دانش آموزان می توانند 
نواحی جغرافيايی و تک تک کشورهای جهان و شهرهای مهم جهان 
را، از طريق ارزيابــی ويژگی های مکان ها و در مقياس های متفاوت 
مطالعه کنند. مطالعة جغرافيا باعث رشد درک و فهم دانش آموزان 

از محيط های جغرافيايی، مردم و فرهنگ های ساير ملل می شود.

جغرافيا به دانش آموزان کمک می کند تا 
فهمی از دانش و تجربة خود را دربارة جهان 

به دست آورند
معلمــان جغرافيــا می تواننــد هــر روزه از تجربيــات 
دانش آموزان و خودشــان دربارة مکان ها و دانشی که از گسترة 
وسيعی از منابع در خارج از مدرسه به دست می آورند، استفاده کنند 

و به آن ها کمک کنند که درک خود را از جهان توسعه بخشند.
ارجاع دادن به تجربيات روزمرة دانش آموزان و مرتبط کردن آن ها 
با تدريس، به دانش ســازی برای دانش آموزان و تجربه اندوزی آن ها 
کمک می کند. کســب دانش دربارة جهــان به آن ها کمک می کند 
به جای اينکه تماشا چيانی غيرفعال باشــند به مشارکت کنندگانی 
فعال تبديل شــوند. جغرافيــا همچنين برای پهنــة اطالعاتی که 
دانش آموزان از منابع خارج از مدرسه به دست می آورند، ارزش گذاری 
می کند و اين اطالعات را می توان به کالس درس آورد و در فرايند 
تحقيق رســمی مورد ارزيابی قرار داد )بارت  ـ هاکينک، اسکات و 

بارت، 2007؛ کالينگ وويلی، 2009؛ مارتين، 2006(.

جغرافيا پيوســتگی مکان ها را آموزش 
می دهد

جغرافيــا ياد می دهد که يک مکان چگونه با ســاير 
مکان ها به طرق مختلف مرتبط می شود، نظير فرايندهای 
طبيعی، جابه جايی مردم، جريان تجارت و سرمايه گذاری، نفوذ 
فرهنگی، مبادلة ايده ها و اطالعات و توافق های بين المللی. جغرافيا 
اثر   اين پديده ها روی مکان هــا، تغييراتی را که به وجود می آورند 
و راه هايــی که اين تغييرات را می توان بــه کمک آن ها مديريت و 
ارزيابی کرد، مورد بررســی قرار می دهد. همچنين به دانش آموزان 

نشــان می دهد که چگونه مکان زندگی شــان در يک زمينة وسيع 
می تواند تغيير کند.

جغرافيا به دانش آموزان کمک می کند تا ياد بگيرند چگونه مکان 
خودشــان با ديگر مکان ها در ســاير نقاط دنيا به يکديگر مرتبط و 
وابسته است و اين نکتة مهمی درآموزش جغرافيا و بنيانی ديگر در 

تربيت شهروندی جهانی است.
بــه هر حال دانش آموزان ممکن اســت آثار اين پيوســتگی ها را 
متوجه نشــوند، به ويژه آن هايی که با امور اقتصادی و جهانی شدن 
فرهنگ مرتبط است. درک اين مطالب از جمله امور اجتناب ناپذير 

و غيرقابل چون وچراست.
دانش آمــوزان يــاد می گيرند که عکس العمل مکان ها نســبت به 
تغييرات علی رغم شــباهت آن هــا در فرايندهای جهانی مشــابه، 
متفاوت است و جوامع محلی و دولت ها انتخاب های مختلفی دارند.

جغرافيا بر اهميت مکان ها تأکيد دارد
مکان ها شباهت های زيادی با يکديگر دارند، اما 
هر يک از جهاتی منحصربه فرد ند. در نتيجه زمانی که 
جغرافی دانان به دنبال درک و فهمی تازه از طريق عملکرد 
محيط عمومی و فرايندهای اجتماعی و اقتصادی هستند، آن ها 
ممکن است به وابستگی مکان ها به يکديگر و به اين فرايندها توجه 
کنند. اين امر اشــاره به اين نکتة مهم دارد که فرايندهای مشابه از 
طريــق تعامل آن ها با ويژگی های محيطــی، اقتصادی و اجتماعی 
خــاص هر مکان، می توانــد نتايج متفاوتــی در مکان های مختلف 
داشته باشــد. همچنين بدين معناست که برای مکان های مختلف 

راهبردها و خط مشی های مختلفی ممکن است الزم باشد.
ايــن ايده در آمــوزش جغرافيا يک امر اساســی اســت و اغلب 
به صورت ايــن بيانيه می توان آن را خالصه کرد: »توجه به جغرافيا 
در برنامه ريزی بســيار مهم است.« در حالی که بيشتر جغرافی دانان 
در جست وجوی نظم و قواعدی هستند تا به کمک آن ها يک درک 
و معنای مشخص از جهان بسازند، فعاليت های محيطی، اجتماعی 
اقتصادی و فرايندهای سياســی کــه به وجود می آيــد، می تواند 
خصوصيات مکان ها را تغيير دهد. جغرافی دانان همچنين بررســی 
می کننــد که چگونه پيامدهای اين فرايند ها از جايی به جای ديگر 
فرق می کند. هر مکانی ويژگی های متفاوتی دارد و تعامل بين اين 
ويژگی های منحصربه فرد و فرايندهــای عمومی،  نتايج مختلفی را 
در مکان های متفــاوت ايجاد می کند. درک و فهــم تفاوت ها بين 
مکان ها امری حياتی در طراحی خط مشی های عمومی است. به طور 

خالصه، يک اندازه، مشخص برای همه وجود ندارد.

جغرافيا یک درک و فهم از روابط درونی 
به وجود  مردم  و  طبيعی  محيط زیســت  بين 

می آورد
جغرافيا به دانش آموزان دربارة منابع و خدمات و عناصر 
محيط زيست طبيعی و فرايندهايی که از زندگی انسان حمايت 
و پشــتيبانی می کنند، اطالعات ارزشــمندی می دهــد. آن ها ياد 
می گيرنــد که چگونه منابع و فرايندهای توليد توســط فرايندهای 
محيطی حفظ و تکرار می شوند، نظير چرخش آب در طبيعت. آن ها 
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کشف می کنند که چگونه منابع، فرصت ها 
و محدوديت هايــی را بــرای زندگی انســان و 

فعاليت های اقتصادی ايجاد می کنند. آن ها با نگاهی 
به گذشــتة تاريخی و همين طور به آينده کشف می کنند 

که مردم از چه راه هايی به اين نتايج رســيده اند، چگونه منابع 
را مديريــت کرده و آن ها را مورد اســتفاده قــرار داده اند و چگونه 
با گذشــت زمان راه های اســتفادة خود را تغيير داده اند. آن ها پی 
می برند در کجا و در چه زمانی اين منابع تهی شده اند. دانش آموزان 
درباره علت و نتايج اين تهی  شدن منابع تحقيق می کنند و ادراکات 
محيطی خود را با سياست های جمعيتی،  اقتصادی و اجتماعی خود 

تلفيق می کنند. 
بهره گيــری از منابع يک موضوع اساســی در آموزش جغرافيای 
مدرسه و حاکی از يک ســنت طوالنی در آموزش اين رشته است. 
يکی از توانايی های جغرافيا اين اســت که نشــان می دهد محيط 
زيســت  طبيعی به عنوان خانة انســان و همين طور منابع محيطی، 
زندگی و اقتصاديات ما را ســرپا نگه  می دارد. اين بدان معناســت 
کــه دانش آموزان حداقل تا جای ممکن دربــارة مولد بودن خاک، 
کيفيــت عالی و جذابيت آب وهوا، امکانــات محيطی، تغييرپذيری 
منابع آب، فرايند تشــکيل خاک ، عوارض زمين، طبقه بندی آب و 
هوا، اکوسيســتم ها و چرخش آب الزم است مطالبی را ياد بگيرند. 
آن ها همچنين با فرصت ها و محدوديت ها برای توسعة اقتصاد، رشد 
جمعيت و فعاليت های انســانی به منظــور بهره برداری از محيط و 
ارزيابی آن ها آشنا می شوند. اين جنبه از جغرافيا به واسطة زياده روی 
در بهره برداری از منابع از گذشــته تا حال، اگر به جبر جغرافيايی 
نسبت داده شود يک نوع برداشت غلط است. اما دانش آموزان نبايد 
از تفکر و طرح ســؤاالت در اين باره شرمنده باشند، آن ها تشخيص 
می دهند راه هايی برای اينکه جوامع انســانی خود را با اين شرايط 
منطبــق کنند وجود دارد و می توان بر اين محدوديت های محيطی 

غلبه کرد.

جغرافيا آگاهــی دانش آموزان را دربارة 
پيوستگی فضایی پدیده ها و نواحی جغرافيایی 
که فراتر از منطقه محلی است، گسترش می دهد.

جغرافيا به دانش آموزان اين امکان را می دهد که درکی از 
الگوهايی که مشــاهده می کنند به دست آورند و پيوستگی های 
فضايی و تعامل و وابســتگی هايی را که ممکن اســت بين پديده ها 
اتفاق بيفتد، درک کنند. آن ها با رسانه های جغرافيايی مانند نقشه ها، 
تصاوير، متون، تصاوير ماهواره ای و فناوری رايانه که می تواند برای 
تحقيق و پاســخ به مفروضات سؤاالت خود دربارة نواحی سرزمينی 
و کشورهای جهان مورد استفاده قرار گيرد، آشنا می شوند و مهارت 
اســتفاده از آن ها را ياد می گيرند. جغرافيا به گسترش درک و فهم 
دانش آموزان از روش هايی که يک جغرافی دان در مطالعات خود به 
کار می گيرد تا فضا و مکان را کشــف و درک کند، کمک می کند، 
نظير مشــاهده و اندازه گيری در موضوعــات، جمع آوری، تحليل و 

ارزيابی از داده های تحقيق.
برای شــناخت ايران، دانش آموزان نياز دارند تا جغرافيای نواحی 
آن را بفهمند. برای مثال، مناطق بيابانی ايران که يک منطقة بسيار 

سيع  و
بــا  امــا 

اندک  جمعيت 
ســواحل  اســت، 

شــمال بــا جنگل هــا، 
بــا  نيمه بيابانــی  مناطــق 

آن، ســواحل جنوب  بوته زارهای 
و شــمال، تنــوع در چشــم اندازهای 

جغرافيايی و تنوع اقليمی، منابع طبيعی آن، 
تحرکات جمعيتی در داخل شهر و بين استان ها، 

موقعيت  ايران در منطقه و فاصلة آن با افريقا، اروپا و 
آمريکا. آنان می توانند ايران خود را با استفاده از موقعيت  

درياها، کوه ها و بيابان ها، تنوع اقليم، شهرها، جنگل ها، مناطق 
روســتايی، زندگی کوچروی، تنوع فرهنگ هــا، منابعی مانند نفت 
و گاز که جهان بدان ها نياز دارد، به همســايگان و ســاير کشورها 

معرفی کنند.

جغرافيا به ما کمــک می کند تا دربارة 
و چشم اندازهای  زندگی  که  بزرگ  مســائل 
جغرافيایــی مــا را تحت تأثير قــرار می دهد. 

تصميم های عاقالنه بگيریم.
ممکن نيســت که يک فرد گزارش هايی را دربارة مسائل جاری 
بدون اشــاره به مکان ها در روزنامه ها بخواند. تغييرات اقليمی، زلزله، 
خشکسالی، سيل، توفان، گرد و غبار، کمبود آب و ضعف در مديريت 
منابع آبی، پيری جمعيت، جهانی شدن اقتصاد، همه از جمله مسائلی 
هستند که از منظر جغرافيا نيز مورد مطالعه قرار می گيرند. دانش آموزان 
دانش ها، مهارت ها و ارزش هايی را به دست می آورند، برای درک و فهم 
فرايندهايی که ورای مسائل و ارزيابی های جاری است و نيز راه حل ها 
اين مسائل را به کار می گيرند. جغرافيا با علوم  طبيعی و علوم اجتماعی 
مرتبط است. رويکرد کل نگر آن در مطالعة مردم و محيط های آن ها با 
بيشتر موضوعات انتخابی که در مطالعة ساير موضوعات به کار گرفته 
می شود، در ارتباط است. اين ارتباط بين طبيعت و انسان در جغرافيا 
بسيار نيرومند است که فهم ما را از دنيا به وجود می آورد. جغرافيا مبنايی 
سالم برای تصميم گيری در حوزه ای وسيع از مسائل اجتماعی و محيطی 
اســت. کشور ما به شــهروندانی نياز دارد که مسائل جاری را همراه با 
دانش  ها و مهارت های الزم برای مديريت آن ها درک کنند. جغرافيا درک 
و فهمی را فراهم می کند که باعث درک آگاهانه تر از محيط های طبيعی 
و انسانی کشــور ايران، همسايگان و جهان می شود و نياز به مديريت 

جغرافيا به دانش آموزان این 
امکان را می دهد که درکی 

از الگوهایی که مشاهده 
می کنند به دست آورند و 

پيوستگی های فضایی و 
تعامل و وابستگی هایی 

را که ممکن است بين 
پدیده ها اتفاق بيفتد، 

درک کنند. 
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منابع 
رفاه  برای 
ســاير  و  خود 
همنوعان را گوشزد 

می کند. 
منابع  منابع شــامل  ايــن 
معدنی، خاک و آب هستند که بايد 
آن را برای کشاورزی و خدمات محيطی 
از جمله زباله و مــواد تجزيه ناپذير مديريت 

کرد.

جغرافيــا موجب تقويت کنجکاوی طبيعی دانش آموزان و 
درک آن ها از مردم و مکان ها می شود.

بيشتر دانش آموزان نوعی عالقة ذاتی به شناخت جهان پيرامون خود 
دارند. جغرافيا اين عاليق را تقويت می کند و آن ها را با دنيای واقعی در 

قرن بيست ويکم آشنا می کند.
é از مکان زندگی آن ها در سطح محلی گرفته تا سطح ملی، منطقه ای 

و جهانی؛
é از خشکسالی ها در سطوح استانی گرفته تا سطح ملی، منطقه ای و 

جهانی و تأثير آن بر کشاورزی و اقتصاد و امنيت غذايی؛
é از گرم شدن دما در سطوح منطقه ای گرفته تا سطح جهانی؛

é از مهاجرت ها در سطح محلی گرفته تا سطح ملی و بين المللی.
درک محيط جغرافيايی ايران و ســاير مکان ها بــه دانش آموزان در 

ارزش گذاری و مراقبت از مکان ها کمک می کند.

جغرافيا به ایجاد سواد فضایی دانش آموزان 
کمک می کند

جغرافيا به ايجاد توانايی در درک و فهم و کاربرد مؤثر 
اطالعات فضايی، گسترش، عمق و وسعت آن در دانش آموزان 
کمک می کند. دانش آموزان با مطالعة جغرافيا، درک و فهم عميقی 
از موضوعات اساســی جغرافيا نظير موقعيــت، پراکندگی، مقياس، 
پيوستگی فضايی، تعامل فضايی و وابستگی فضايی پديده ها با يکديگر 

به دست می آورند.
فناوری های فضايی، نظير سامانة اطالعات جغرافيايی )GIS( به شکل 
روزافزون، امروزه در کالس ها مورد استفاده قرار می گيرد. کمبود سواد 
جغرافيايی موجب محدوديــت در بهره گيری از توانمندی  های زمين، 
مديريــت محيطی صحيح، مديريت بحران هــا، امنيت  ملی، خدمات 

محلی و حمل و نقل شهروندان می شود.

رشتة تخصصی جغرافيا به شکل جدی 
دانش محتوایی خــود را به  صورت عميق و 

علمی مورد بررسی قرار می دهد
جغرافيا به عنوان يک رشتة تخصصی با توجه به مفاهيم، 
روش های تحقيق و ســؤاالتی مطرح می کند که بايد شناخته 
شــوند. مطالعات رشتهـ  محوری نسبت به توصيف صرف، به ميزان 
زيادی موجــب افزايش توانايی  دانش آمــوزان در توضيح و تبيين 
مفاهيم می شــود. مهارت های توصيف و تشريح، پايه هايی اساسی 
برای تحليل مؤثر، ارزيابی و عمل است. دانش آموزان به يک زمينة 
ســاختارمند در مهارت ها و دانــش نياز دارند تــا يادگيری روش 
تحقيق آن ها مؤثر باشد. دانش آموزان برای يادگيری ای که سخت و 
چالش برانگيز باشــد ارزش بيشتری قائل اند. جغرافيا موجب توسعة 
يک سری از مهارت ها،  نظير سواد )خواندن و نوشتن(، حساب کردن، 

رسامی، ICT )فناوري اطالعات و ارتباطات( و تصميم سازی می شود.
يکی از مهم ترين خصوصيات جغرافيا تأکيد بر يادگيری رشــته ای 
وســيع از مهارت های قابل انتقال اســت. جغرافيا فرصت های متنوع 
و برانگيزاننده ای را برای گسترش ســواد، مهارت های حساب کردن 
از طريــق مطالعات کمی و کيفی بــرای دانش آموزان فراهم می کند. 
دانش آمــوزان وظايف هدف داری را در خواندن و نوشــتن )ســواد( 
به اشــکال مختلف از گزارش تا شــعر برعهده می گيرند. ارتباطات و 
صحبت های ســاختارمند در فعاليت هايی ماننــد ايفای نقش، ارائه و 

مصاحبه ميدانی تشويق می شود.
مهارت های حســاب کردن در زمينه هايی، هم به صورت آشکار و هم 
پنهان برانگيخته می شوند، زيرا با موقعيت های واقعی در زندگی مرتبط اند. 
برای مثال، دانش آموزان بايد داده های عددی را در فعاليت های مختلف 
مانند رشد جمعيت، داد ه های هواشناسی و غيره جمع آوری و پردازش 
کنند و نمودارها و جداولی را برای ارائة يافته ها توليد کنند. در استفاده از 

نقشه ها، دانش آموزان با مقياس، فاصله و مکان  سروکار دارند.
جغرافيا فرصت های زيادی را برای تسلط بر ICT )فناوري اطالعات و 
ارتباطات( فراهم می کند که می تواند در همة مراحل تحقيق جغرافيايی 
مورد استفاده قرار گيرد. دانش آموزان بايد GPS )سيستم جهانی تعيين 
موقعيت( را در تعييــن موقعيت يک پديده بــه کار گيرند. داده ها ی 
اطالعاتی را از شــبکه جمع آوری کنند، از گــوگل ارث يا وب کم برای 
مشاهدات خود به صورت نقشه بهر ه گيرنديا اطالعات را در يک صفحه 
به صورت نقشه ثبت کنند. دانش آموزان می توانند از GIS برای تحليل و 
ترکيب اطالعات استفاده و يافته های خود را از طريق يک وب سايت ارائه 

کنند يا به صورت الکترونيکی با مدارس ديگر مبادله کنند.
همين ســواد فضايی جغرافيايــی می تواند از طريــق کار با تصاوير 
بصری نظير نقشه ها، تصاوير ماهواره ای، عکس ها و نمودارها، يک سری 
از مهارت هــا را ايجاد کند. جغرافيا همچنين يک ســری مهارت ها در 
دســت کاری با داده ها و انتقال داده ها از فردی به فرد ديگر را به وجود 
می آورد. برای مثال، داده های عددی می توانند به متن و نقشه، داده هايی 
از جداول و نمودارها و داده های ماتريســی به متن نوشــتاری تبديل 
شــوند. جغرافيا همچنين می تواند نقش مهمی در کسب  مهارت های 
 Alaric(( تحقيق، تحليل، ترکيب، تصميم گيری و ارتباطات داشته باشد

. Maudep, 2010

یکی از مهم ترین خصوصيات جغرافيا 
تأکيد بر یادگيری رشته ای وسيع از 

مهارت های قابل انتقال است. جغرافيا 
فرصت های متنوع و برانگيزاننده ای 

را برای گسترش سواد، مهارت های 
حساب کردن از طریق مطالعات 

کمی و کيفی برای دانش آموزان 
فراهم می کند
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جغرافيا چشم اندازها را به صورت علمی 
تجزیه و تحليل می کند

جغرافيا علمی اســت که در مورد مکان ها تحقيق و 
آن ها را برای ســاختن دنيا تفسير می کند. در اين تحقيق 
جغرافی دان ســه چشــم انداز تحليلــی را مورد اســتفاده قرار 
می دهد: مکان، محيط و فضا. در مدرســه، معلمان به دانش آموزان 
دانش اساسی در مورد جهان و مکان زندگی آن ها را ياد می دهند، 
به رشــد شخصی آن ها کمک می کنند و آن ها را تجهيز می کنند تا 
با يک رشــتة يکپارچه از مهارت های تخصصی، روش خاص درک 
و فهم و ارزيابی ســؤاالت و مســائل مهم برای يک شهروند را ياد 
بگيرند. بدون جغرافيا در برنامه درسی يک شکاف عمده در دانش، 

توانايی ها و درک دانش آموزان ايجاد می شود.
اين مقاله به اين دليل نوشــته شده که به معلمان جغرافيا کمک 
کند تا موضوع خود را تشريح کنند و جايگاه آن را در مدرسه بهبود 

بخشند.
جغرافيــا در مورد مکان هايــی تحقيق می کند کــه دنيای ما را 
می ســازند. مکان ها مناطق خاصی از ســطح زمين هستند و دامنة 
تغيير آن ها از يک مکان تا کشور و نواحی عمدة دنيا در تغيير است. 
جغرافيا به ســؤاالت ما دربارة اينکه چرا ايــن مکان ها محيط های 
خاص و ويژگی های انســانی مشخصی دارند، پاسخ می دهد و اينکه 
چگونه و چــرا تغيير می کنند و چرا اهميت اقتصادی، سياســی و 

اجتماعی دارند.
ويژگی های مکان ها که در جغرافيا مورد مطالعه قرار می  گيرند 
عبارتنــد از: جمعيــت ، آب وهــوا، اقتصاد، عــوارض زمين، 
محيط ســاخته شده، خاک و پوشــش گياهی، جوامع، 
منابــع آب، فرهنگ ها، مواد معدنــی، نگرش ها و 
ارزش ها و کيفيت چشم انداز، برخی محسوس 
هستند مانند ســواحل و جاده ها و برخی 
غيرمحســوس، مانند زيبايی مکان و 

وضعيت اجتماعی و اقتصادی.
در تحقيق مکان ها، جغرافيا 
مکمل  چشــم انداز  سه 
تحليلــی را مــورد 
قرار  اســتفاده 
می دهــد، 
لين  و ا

آن ها مکان اســت. در مطالعة مکان وحــدت منحصربه فرد مکانی 
و شــباهت بين آن ها مورد مطالعه قــرار می گيرد. گاهی از تحليل 
مقايسه ای برای شناسايی آثار عواملی مانند اقليم، موقعيت نسبی، 

تاريخ، فرهنگ و حکومت استفاده می کند.
جغرافيــا همچنين در مورد اينکه مکان ها چه معنايی برای مردم 
دارند و نيز شــيوه هايی که ما چگونه زندگی خود را بر مبنای آن ها 
شکل می دهيم صحبت می کند. دومين چشم انداز محيط است که 
شــامل مطالعة محيط زيست طبيعی و وابســتگی متقابل انسان و 
محيط است. سومين چشم انداز فضا )ارتباط فضايی پديده ها( است. 
جغرافی دانــان اين چشــم انداز را برای تحقيــق در مورد توزيع 
پديده هــای خاص و الگوهای متغير آن هــا از مکانی به مکان ديگر 

به کار می گيرند. 
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ژئومورفولوژی
 دورۀ انسان

،(Paolo Tarolli( تأليف: دکتر پائولو تارولی
،)Giulia Sofia( دکتر جوليا سوفيا

(Wenfang Gao( دکتر ونفانگ کاوو
ترجمة: دکتر غالمرضا زارع

دانش آموختة دکترای جغرافيای طبيعی از دانشگاه تربيت مدرس

چکيده
مورفولوژی سطح زمين ناشی 
از غلبة نيروهایی همچون باالآمدگی 
زمين ساختی، فرســایش، حمل رسوب 
و اقليم اســت. جامعة علمی زمين، به تازگی 
اقدام به در نظر گرفتن »زیست« )biota) به عنوان 
یک عامل ژئومورفولوژیک که نقش مهمی در شکل 
دادن به ســطح زمين دارد، کرده است، حتی اگر 
در بزرگا و مقياس متفاوتی از سایر نيروهای اصلی 
دیگر باشد. فعاليت های انسانی به طور مستقيم یا 
غيرمستقيم، حجم زیادی از خاک را جابه جا می کند 
که ]این اقدام[ نشانه های توپوگرافی مشخصی بر 
مورفولوژی زمين می گذارد. این نشــانه ها قابليت 
تأثيرگذاری بر فرایندهای سطحی زمين را دارند. 
این مقاله مروری کلی از نقش انسان به عنوان یک 
عامل زمين شناســی در شکل دادن به مورفولوژی 
سطح زمين ارائه می دهد. ]در اینجا[ چشم اندازهای 
کشاورزی، فعاليت های معدنی و شبکة راه ها در نظر 
گرفته شده اند. نمونه هایی در مناطق مختلف جهان 
آورده شده اســت. در بخش پایانی، نتيجه گيری 
مشاهدات و چالش های باز در نظر گرفته شده است، 
جایی که ما بر چالش های آیندة مرتبط با آنتروپی در 

جامعة علمی زمين تمرکز می کنيم.

کليدواژه ها: ژئومورفولوژی، آنتروپی، 
مورفولوژی،  معدن،  کشاورزی، 

راه های ارتباطی، فرسایش، 
محل رسوب  The Geomorphology

of the Human Age

ژئومورفولوژی
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1( مقدمه
برای هزاران ســال، فرايندهای طبيعی همچون 
باالآمدگی زمين ســاختی، آتش فشان، اقليم، فرسايش، 
انتقال و به جاگذاری رســوب، سطح زمين را شکل داده اند. با 
اين حال، در ســده های اخير، يک نيروی جهانی متفاوت از تغيير 
 (Price et al., ژئومورفيک افزايش يافته اســت: نيرويی به نام انسان
 2011; Hooke and Martin-Duque, 2012; Guthrie, 2015;
 Waters et al., 2016; Tarolli and Sofia, 2016; Brown et al.,
)Tarolli et al., 2017 ;2017. اعم فعاليت های انســانی از کشاورزی 
تا معدن، شبکه راه ها و شهرســازی، آثار انگشت خود بر چشم اندازها 
را همچون نشانه های توپوگرافی آشکار، به جا می گذارند )شکل 1(. در 
حال حاضر، چشم اندازهای انسانی، سطح زمين را به عنوان بسياری از 
 (Foley اکوسيســتم های مهم ديگر در سراسر جهان پوشش می دهد
)et al., 2005. در اين چشــم اندازها، فعاليت های انسانی، پديده های 
ژئومورفولوژيکی مشخصی را ايجاد می کنند )مثل کانال های آبياری، 
سيســتم پلکانی بر تپه ها، معدن سطحی(. اين عوارض می توانند آثار 
قابل توجهی مانند فرســايش، رواناب، انتقال و به جاگذاری رسوب بر 
 .(Tarolli and Sofia, 2016( فرايندهای سطح زمين داشته باشــند
شناسايی و تحليل اين عوارض و فرايندهای مرتبط، بيانگر يک چالش 
 (Tarolli and Sofia, برای درک تحول چشــم اندازهای زمين اســت
)2016. اکنون جامعه علمی دربارة اين واقعيت بحث می کند که ما در 
يک دورة جديد از زمين شناسی زندگی می کنيم. اين دورة جديد که به 
آن آنتروپی می گويند از نظر کشش جغرافيايی متمايز از هولوسن 
اســت )Monastersky, 2015, Waters et al., 2016). با اين 
همه، برخی از نويســندگان تأکيد دارند که مجزا کردن 
چگونگی تأثيرات ]فعاليت[ انســانی از فعاليت های 
 (Fuller طبيعی هدايت شده اغلب دشوار است
)et al., 2015 و برخــی ديگر اســتدالل 
می کنند که ممکن است به زودی آثار 
زمين شناسی،  سوابق  بر  انسان 
به نتايــج تعيين کننده ای 
 (Lewin منتهی شوند
 and Macklin,

.2014(

شکل 1: عوارض ژئومورفيک فعاليت های انسانی: پلکان در اسپانيا )A(، قطعة ]اراضی[ کشاورزی در 
آلمان )B(، کشاورزی با آبياری محور مرکزی در کانزاس آمريکا )C(، نواحی شهری در چين )D( و 

)E( معدن در آفريقای جنوبی

با توجه به اين مباحث، ســؤال اين اســت: آيا می توانيم انســان را 
به عنوان يک نيروی زمين شناسی تعريف کنيم؟ انسان قابليت تقويت 
فرايندهای ژئومورفيک را دارد )Wolf et al., 2014). بازسازی زيستی 
انســان )بازسازی انسانی( يک پديدة بدون سابقه در تاريخ زمين است 
)Zalasiewicz et al., 2014). انســان ها به عنصر غالب در بسياری از 
 (Steffen فرايندهای سطح زمين در مقياس های مختلف تبديل شده اند
)et al., 2007; Wohl, 2013. در اين نقطه فعاليت های انسانی می توانند 
 (Macklin et مجزا از آثار جبری زمين ســاخت و اقليم بررسی شوند
)al., 2014. براساس يافته های )Wilkinson, 2005)، انسان ها در طی 
فعاليت های ســاختمانی متنوع، حجم زيادی از سنگ ها و رسوبات را 
به طور فزاينده جابه جا می کنند و بنابراين يک عامل زمين شناســی به 
حســاب می آيند. )Tarolli and Sofia, 2016). نرخ فرســايش خاک 
عمليات معدنی و کشــاورزی با مقدار تجمع چشم اندازهای پست ]با[ 
شيب آرام )زيرسپرها(، تپه های شيب متوسط اراضی خاک پوشيده شده 
)خاک پوشش( و توپوگرافی آلپی فعال زمين ساختی شيب دار )آلپ( 

.)2007 ,Montgomery( مقايسه شدند
در شــکل 2، اين داده ها از طريق جعبه ـ قطعه، خالصه شــده اند. 
بــر طبق اين تحليل ها نرخ فرســايش فعاليت هــای معدنی و اراضی 
کشت شــده از نواحی مختلف عمدتًا بيشتر از نرخ های معمول اراضی 
کوهستانی است. اين اعداد نشــان می دهند که نرخ های فرسايش از 
García-( معدن و کشــاورزی در ميان باالترين نرخ ها قــرار دارند

 ,.Prosdocimi et al  ;2011  ,Ruiz and Lana-Renault
2016(، می توانند بيش از اغلب فرايندهای فرسايشــی طبيعی باشند 
)Massa et al., 2012(. بــا توجه به چنين نتايجی، ممکن اســت 
بتوانيم تا حدی به اين پرسش جواب بدهيم که آيا می توان انسان را 
به عنوان يک نيروی زمين شناسی متفاوت در نظر گرفت. در سه 
فصل زير، ما نشانه های توپوگرافی مشخص و فرايندهای 
مرتبط را از طريق نمونه های گردآوری شده در مناطق 
مختلف جهان در ارتبا ط بــا قطعات ]اراضی[ 
کشاورزی، معدن و شبکه های حمل ونقل 

)راه ها( خالصه کرده ايم.
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 Tarolli« شکل 2: نرخ فرسايش خاک در چشــم اندازهای معدنی در گزارش
and Sofia, 2016« تبديل شده به معادل نرخ اراضی پست و برای کشاورزی 
در گزارش »García-Ruiz et al., 2015« تبديل شــده به معادل نرخ اراضی 
پست )فرض بر يک تراکم حجم خاک از 2000kg-3 برای ساخت وساز/ معدنی با 
هم و 1500kg-3 برای فرسايش خاک در مقياس تپه ای و يک تراکم حجم خاک 
1200kg-3 برای کشاورزی(. اين ها با دامنه نرخ فرسايش چشم اندازهای پست 
شيب آرام )زيرسپرها(، تپه های شيب متوسط اراضی خاک پوشيده شده )خاک 
پوشش( و توپوگرافی آلپی فعال زمين ساختی شيب دار )آلپ(، منتشرشده توسط 

مونتگومری )Montgomery, 2007( مقايسه شده اند.

2( کشاورزی
2-1( تراس های کشاورزی

تراس های کشاورزی يکی از برجسته ترين و گسترده ترين 
 (Tarolli et آثار انسانی در چشم اندازهای مختلف جهان است
)al., 2014. اين تراس ها برای حفظ بيشــتر آب وخاک، کاهش هر 
دو اتصال هيدرولوژيکی و فرســايش و تأمين آبياری ساخته شده اند. 
آن ها شــيب و طول دامنه را کاهش می دهند، تسهيل کنندة کشت در 
دامنه های شيب دار هستند و نفوذ آب در نواحی با نفوذپذيری متوسط تا 
پايين خاک را افزايش می دهند، جريان و سرعت آبراهه سطحی را کنترل 
 (Perlotto and می کنند و تأثيرات مثبتی بر فعاليت های کشاورزی دارند
)D’agostino, 2016. از زمان های باستانی، می توان تراس های کشاورزی 
را در وضعيت های توپوگرافی مختلف )برای مثال، نواحی ساحلی، تپه ای 
و چشــم اندازهای دامنه های کوهستانی شــيب دار( و برای ]کاشت[ 
محصوالت متنوع )انگور، باغات، برنج، ذرت و گندم( پيدا کرد )شــکل 
A-3(. در چند منطقه، فنون آبياری و ايجاد تراس که در گذشته به کار 

گرفته 
می شدند، 

]نيز[  امــروزه 
به طور مؤثر مورد 

قــرار  اســتفاده 
می گيرنــد. در برخی نواحی، 

چشــم اندازهای تراسی می توانند 
]به عنوان[ يک ميراث تاريخی و سرويس 

اکوسيستم فرهنگی در نظر گرفته شوند. در 
تمامی حوضه های مديترانه ای، چشــم اندازهای 

تراســی ]به عنوان[ يکی از مهم ترين و مشخص ترين 
 (Dunjó et اقدامات آنتروپی بر ناهمواری هــا، مطرح بوده

)al., 2003; Trischitta, 2005 و نماد ميراث فرهنگی مهمی در 
اروپا هســتند )Varotto, 2008; Arnáez et al., 2011). با اين حال، 

می توان، تراس های باستانی در آمريکا، خاورميانه و آسيای شرقی را نيز 
پيدا کرد. در چشــم انداز خشک آمريکای جنوبی، فنون آبياری و ايجاد 
تراس که توســط قوم اينکاها استفاده می شد، امروزه نيز کاربرد دارند. 
پيش از کلمبيا و مردم بومی فعلی، سيستم های آبياری و تراسی را برای 
(Wil-  مديريت بهتر محيط زيســت و ]کاهش[ مضرات توسعه داده اند

)liams, 2002. در خاورميانه، هزاران تراس سنگی خشک در دره های 
خشک توسط جوامع پيشين برای مهار کردن رواناب و آب سيالب های 
ناشــی از باران های محلی برای فعال کردن کشاورزی در بيابان ايجاد 
شده اســت )Ore and Bruins, 2012). در آســيا، ايجاد تراس، يک 
اقدام کشاورزی گسترده اســت. از زمان های باستانی، امکان شناخت 
و يافتــن تراس در وضعيت های توپوگرافی متفــاوت وجود دارد )برای 
مثال تراس های تپه ای، چشم اندازهای دامنه های کوهستانی شيب دار(، 
همچنان که از اين تراس ها برای ]کاشت[ محصوالت مختلف )از جمله 

شکل 3: تراس های کشاورزی در اسپانيا و ايتاليا. )A( سيستم تراس محفوظ برای کشت مرکبات در والنسيا )اسپانيا(؛ )B( شکست های تراس )فلش سفيد( به علت رهاسازی زمين در 
کورنيگليا، سينک ترا )ليکويرا، ايتاليا(
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برنج، ذرت، ارزن، گندم( اســتفاده می کردند. مشاهدة چشم اندازهای 
مذکور، اين موضوع را آشــکار می کند که تراس های کشاورزی بخش 
جدايی ناپذير ژئومورفولوژی يک منطقه اند، يعنی مکان هايی که عوارض 
ژئومورفيک دارند و منعکس کنندة نه تنها باالآمدگی زمين ســاختی يا 

اقليم، بلکه حتی ]بيانگر[ نيروی انسان ]نيز[ هستند.
با اين حال، تراس های کشاورزی چند مسئلة حياتی را مطرح می کنند 
که عبارت اند از: افزايش شکســت های شــيب و فرايندهای فرسايش 
هيدروليک با عواقب از دست رفتن مواد مغذی و بازتوزيع مواد شيميايی. 
تراس های باستانی اغلب از نوع نيمکتی با ديوارهای سنگی هستند و نياز 
به نگهداری دارند. تراس هايی که طراحی يا نگهداری آن ها ضعيف است، 
به دليل فرو افتادن تراس ها، منابع رسوبی قابل توجه را نشان می دهند 
)Brandolini et al., 2017). همچنين راه های کشاورزی که در تراس ها 
]قرار گرفته اند و[ از آن ها استفاده می شود و ساخت اين عوارض آنتروپی 
می تواند آثار عميقی روی جريان های آب و فرســايش سطحی داشته 
باشــند )Tarolli et al., 2015). رها کردن زمين که چندين منطقه از 
جهان را در طی آخر نيم قرن گذشته تحت تأثير قرار داده، باعث افزايش 
پيشرفت تخريب زمين، به ويژه در چشم اندازهای تراسی کشاورزی شده 
است که نتيجة آن، افزايش تدريجی فرسايش خاک و خطر زمين لغزش 
با عواقب مستقيم برای مردم است در زمانی که اين فرايندها در نواحی 

.)3-B پرجمعيت متراکم، حالت ماشه ای ]دارند[ )شکل

2-2( فرسایش در کشاورزی
فرسايش آبی خاک بر اراضی کشت شده بيانگر تهديدی شديد برای 
منابع خاک در جهان و به ويژه در نواحی مديترانه ای به دليل وضعيت های 
اقليمی، زيستی و توپوگرافی آن هاست )Prosdocimi et al., 2016). بر 
اساس يافته های مونتگومری )Montgomery, 2007)، مزارع کشت شده 
از نواحی مختلف عمدتًا با نرخ های معمول اراضی آلپی دچار فرسايش 
می شــوند. نتايج اين محقق تأييد کرد که نرخ های فرسايشی از مزارع 
کشاورزی معمولی، يک تا دو رتبه بزرگا، بيشتر از توليد خاک است. بر 
طبق اين مطالعه، کشاورزی مرسوم موجب افزايش نرخ های فرسايشی 
 (García-Ruiz et .می شود که يک اقدام غيرقابل قبول به حساب می آيد
)al., 2015. ]بر اساس[ داده های منتشرشده دربارة نرخ های فرسايشی 
خاک )در واحد حجم بر طبق منطقه و زمان(، با توجه به 4000 مکان در 
سراسر جهان، تحليلی ارائه شده است. نتايج اين تحليل بر تأثير کاربری 
اراضی با بهره برداری کشاورزی که دارای باالترين نرخ فرسايش هستند، 
تأکيد می کند. در واقع، نرخ های فرسايشی ]منتج[ از کشاورزی، از جمله 
(García-Ruiz and Lana- باالترين نرخ ها برای کاربری اراضی اســت
)Renault, 2011. از بين اراضی کشت شــده، بايد به تاکستان ها توجه 
خاصی شود، زيرا عالوه بر اينکه يکی از مهم ترين محصوالت برای درآمد 
و اشتغال هستند، ثابت شده است که شکل کاربری کشاورزی ]در اين 
(Pros-  محصوالت[ به يکی از بزرگ ترين تلفات خاک منتهی می شود

.docimi et al., 2016(
شــکل 4 مثالی از فرسايش خاِک يک تاکســتان در اسپانيا را نشان 
می دهد و حاکی از آن اســت که فرســايش ناشی از کشــاورزی آثار 
غيرمســتقيمی بر خشک شــدن رودخانه، زهکشــی آب زيرزمينی، 
(Atapa-  آلودگی آب، رســوب گذاری، شور شدن و نفوذ آب شور، دارد

)ttu and Kodituwakku, 2009. همچنين خاک های فرسايش يافته 

 (Borselli et در چشم اندازهای کشاورزی می توانند به شبکة زهکشی
)al., 2008 با عواقب مســتقيم بر نرخ ها و بزرگای رسوب گذاری دشت 

سيالبی )Doolittle, 2006; Knox, 2006) انتقال يابند. 

شکل 4: رسوبات نهشته شده در امتداد راه ارتباطی به دليل فرسايش خاک توسط آب 
در اطراف انگورها، مويسنت، استان والنسيا )اسپانيا(

2-3( آبياری در کشاورزی
آثار انســانی در دشت ســيالبی، توزيع فضايی و نرخ های فرايندهای 
ژئومورفيک و هيدروليک را تغيير داده )Fryirs and Brierley, 2012) و 
اين ]موضوع[ ممکن است موجب تخريب زمين و تغييرات ژئومورفيک 
شــود )Doolittle, 2006). ســريع ترين واکنش در بخش کشاورزی 
تصميم به ]احداث[ شــبکة کانالی و آبياری در روند کار کشاورزی بود 
)Valipour, 2013) )شــکل 5(. از يک  ســو، آبياری به طور چشمگير 
بــه کاهش فقر، امنيت غذايی و بهبــود کيفيت زندگی برای جمعيت 
روســتايی، کمک کرده و از طرف ديگر، توسعة سيستم زهکشی تأثير 
 (Goudie and قابل توجهی بر توليد و گســترش رواناب گذاشته است
)Viles, 2016. دشــت های سيالبی در طی قرن ها شاهد تغييراتی در 
 (Sofia et al., 2014b; Sofia مديريت آب و توسعة کشاورزی بوده اند
)and Tarolli, 2017. مهندسی کانال و پيشرفت های کشاورزی دشت 
سيالبی تغيير شــکل اتصال کانال- دشت سيالب و به طور کامل، يک 
 (Brown et دگرگونی عميق در سيستم رود طبيعی ايجاد کرده است
)al., 2017. ]با توجه[ به اين نکته که سيســتم دشت سيالبی امروزه 
کاماًل طبيعی نيســت )Lewin and Macklin, 2010) و می توان ]آن 
 (Di Baldassarre et al., را[ يک سيستم آبـ  انســان در نظر گرفت
)Viglione et al., 2014 ;2013، اغلب اشــکال معمول کشــاورزی، 
پشته ها و حفره ها به وسيله شــخم زدن و کانال های آبياری هستند و 
 (Kiss اين الگوها، اهميت زيادی در تأثيرگذاری رواناب ســطحی دارند
)and Benyhe, 2015. در حقيقت، سازمان فضايی مديريت کشاورزی 
بر هيدرولوژی به ويژه در طی رخدادهای سيالب، تأثير عميقی می گذارد 
)Moussa et al., 2002). در مقيــاس يک قطعه، خاک ورزی ضرايب 
رواناب و نفوذ را ]به ترتيب[ کاهش و افزايش می دهد. از سوی ديگر، در 
مقياس حوضه ای، به دليل خندق های بينـ  ميدان، شبکه های خندقی، 
 (Levavasseur et al., محدودة توليد رواناب را گســترش می دهنــد
)2012، در حالی که شکل شبکة زمان وقوع سيالب را کنترل می کند. 
بدون حضور چنين شبکه های انسان ساخت، حداکثر دبی پايين تر خواهد 
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 (Carluer بود و تقريبًا تمامی رواناب، يک رواناب ســطحی خواهد شد
)and Marsily, 2004. همچنين، تغيير در نرخ های رســوب گذاری و 
 (Owens and Walling, 2002( منابع رسوب با اجرای زهکشی زمين
و سيستم های خاک ريزی )Marchetti, 2002) مرتبط است. محرکان 
 (Krause et al., 2007; Sofia اقتصادی، توســعة شــبکة زهکشــی
)et al., 2014a; Sofia and Tarolli, 2017 را بــا تأثيــرات بر واکنش 
هيدرولوژيکی کنترل می کنند. هنگامی که گذشته تا زمان کنونی ]با 
يکديگر[ مقايسه  شوند، عناصر کليدی که می توانند تفاوت ها در واکنش 
شبکه را کاهش يا افزايش دهند، وضعيت خاک پيشين و ويژگی های 
اقليمی است )Sofia and Tarolli, 2017). بر اساس مورد ارائه شده در 
مقاله، حوادث بارندگی نامنظم و شــديد بيانگر بحران بزرگ تر، به ويژه 
 (Camorani et al., 2005; Brath et al., برای توفان های مکرر اســت

 .2006; Sofia and Tarolli, 2017(

شکل 5: مثالی از يک خندق در چشم انداز کشاورزی مرسوم در دشت پادانا 
)شمال ايتاليا(

3( معدن
تغييــرات در ژئومورفولوژی واکنش به چند عامل 
پيچيده و متضاد است )Brown et al., 2017). استخراج 
معادن و منابع، نواحی شهری و تمامی انواع زيرساخت ها، بيانگر 
(Hooke and Martin- حــدود 13 درصد از اين تغييرات اســت
)Duque, 2012. با اين حال، معادن مسئوليت بيشتری در توليد رسوب، 
نســبت به جاده های آسفالته و ساخت وساز نواحی شهری و کشاورزی 
دارند )Hooke, 1999). معادن در مقايسه با ساير توپوگرافی های انسانی 

حجم نسبتًا کمتری از اراضی در سراسر جهان را به اشغال درآورده اند، 
اما آن ها نشانه های مشخصی بر سطح زمين ]به جا[ می گذارند 

)Tarolli and Sofia, 2016). ويژگی اصلی چنين نشانة 
توپوگرافی، اســتمرار آن در زمان است. بزرگای اين 

عارضه چنان شديد است که نشانه های معادنی 
از قرن هــا پيش هنوز در جهان مشــاهده 

(Hooke and Martin- می شــود 
)Duque, 2012 و بنابراين آن ها 

بر محيط زيســت اثرگذارند. 
در بين فنــون معدن، 

معدن  اســتخراج 

)معدن ســطحی(، يک روش بهينه و مقرون به صرفه برای بهره برداری 
از منابــع معدنی اســت. با اين حال، اين فنــاوری جديد معدن، تأثير 
قابل توجهی بر چشــم انداز اطراف ]خود[ دارد. ]اين فّناوری[ به دليل 
نابودی پوشش گياهی و تغيير دائمی توپوگرافی، خاک و ساختارهای 
زمين شناسی زيرســاختی، آثار قابل مالحظة زيادی دارد و در نتيجه 
 (Kilmartin, 1989؛ Holmes فرسايش خاک و رواناب شتاب می يابد
 et al., 1993; Osterkamp and Joseph, 2000; Nicolau, 2002;
 Hancock et al., 2006; Rivas et al., 2006; Zhao et al., 2013;

 .Wang et al., 2014(
مکان های معدن يا ســطح ـ معدنی اســتخراج يا احياشده، رواناب 
 .(Kilmartin, 1989( سريع تری را نسبت به نواحی بکر عرضه می کند
حتی پس از بازســازی، چشم انداز به حاشــيه رانده می شود و به جای 
]اينکه[ يک چشــم انداز طبيعی باشــد، در وضعيتی شبيه به مناطق 
شــهری می ماند )Ferrari et al., 2009). اين نتايج در اوج ســيالب 
بزرگ تر، جريان پاية کاهش يافته، فاصلة زمان کوتاه تر بين بارندگی و اوج 
ســيالب، شارژ مجدد آب های زيرزمينی کاهش يافته و بارهای رسوبی 
(Kilmar-  بزرگ تر در حوضه های آبريز متأثرشده، مشاهده خواهد شد
)tin, 1989. همچنين، فعاليت هــای معدنی به طور عميق جريان آب 
زيرزمينی طبيعی را تغيير می دهد و ]موجب[ افزايش سرعت و کاهش 
مســير جريان می شود )Holmes et al., 1993). بر اساس يک حادثه، 
اگر در مقايسه با بيشتر نواحی طبيعی، حوضه های آبريز معدن احيا و 

ضريب رواناب توفانی بزرگ تر توليد شود و حوضه های آبريز بيشتر 
باشــد، رواناب کلی، بزرگ تر و اوج نرخ های رواناب ساعتی 

 .(Negley and Eshleman, 2006( بيشتر خواهد بود
معادن با از بين بردن خاک برای افزايش دسترسی 

به نهشته ها، آغاز می شوند. بنابراين بالفاصله 
پس از شروع معدن روی زمين، فرسايش 

رخ می دهــد، امــا می تواند پس از 
سال های متمادی نيز ادامه يابد 

 (Martín-Duque et al.,
همچنيــن   .2010(

يش  ســا فر
س  مقيــا

محلی 

تغييرات در 
ژئومورفولوژی واکنش 

به چند عامل پيچيده و 
 (Brown et al., متضاد است

)2017. استخراج معادن و 

منابع، نواحی شهری و تمامی 
انواع زیرساخت ها، بيانگر حدود 

13 درصد از این تغييرات است 
)Hooke and Martin-Duque, 2012). با 

این حال، معادن مسئوليت بيشتری 
در توليد رسوب، نسبت به جاده های 

آسفالته و ساخت وساز نواحی شهری 
و کشاورزی دارند
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که 
شکلی  در 
تشــکيالت  از 
ريلــی  سيســتم 
يــا فرســايش ورقــه ای 
تسريع شــده ظاهر می شــود، 
اغلب به وسيلة تراکم، پوسته پوسته 
شــدن، بافت و ترکيب شيميايی خاک، 
کنترل خواهد شد )Nicolau, 2002). تغيير 
توپوگرافــی منطقه ای و تجهيز رســوبی متعاقب 
فرســايش می تواند رده های زيــادی از حجم بزرگ تر 
نســبت به نرخ های طبيعی مربوط به آن ها را موجب شود 
(Rivas et al., 2006; Tarolli and Sofia, 2016; Redondo-

)Vega et al., 2017. نمونه های بيشتر تخريب زمين از معدن، مرتبط 
 ،(Esling and Drake, 1988; Haque et al., 2016( با زمين لغزش ها
 (Meng et al., 2012; ناپايداری شــيب و فرونشست زمين هســتند
 Loupasakis et al., 2014; Xu et al., 2014؛ Zhou et al., 2015;
)Machowski et al., 2016. فعاليت های معدنی در نواحی با ويژگی های 
خاص متمرکزند، يعنی مکانی که آن ها می توانند بی ثباتی زمين شناسی 
سريعی به وجود آورند. سقوط سنگ و شکست شيب، بيشترين موارد 
بحرانی هســتند. ناپايداری شيب در فعاليت های معدنی بيانگر مسئلة 
قابل توجهی برای صنعت معدن به عنوان منبعی بالقوه خطر برای مردم 
و تجهيزات است. با اين حال، با گسترش معادن در مقياس های بزرگ 
 (Nature Geoscience Editorial, 2011, به علت نيازهای مواد معدنی
)Vidal et al., 2013 ;2015، فاجعه هــای مرتبط با معادن در ســطح 
زمين بيشتر و شديدتر می شود )He et al., 2009). همچنين موجب 
ايجاد خطر برای چشــم اندازهای اطراف معادن می شود )شکل 6(. در 
مناطق معدنی گودالی باز، فرونشســت زمين می تواند به علت تخلية 
آب های زيرزمينی و کاهش ســطح آب، رخ دهد. محدودة فرونشست 

می تواند تقريبًا برابر با مساحت معدن باشد؛ مکانی که فشردگی تخريب 
مجــدد چندين بار در محدودة معدن رخ می دهد؛ جايی که آبخوان ها، 

.(Dunrud, 1984( آبگيری می شوند و تحت تراکم قرار می گيرند

4( راه ها
در سراسر دهة گذشــته، به ويژه با در نظر گرفتن 
 (i.e., Sidle and Ziegler, راه در محيط های کوهستانی
)2012، توجه بسيار زيادی بر پيش بينی فرسايش خاک برای 
 (i.e., لندفرم های مهندسی شده اما همچنان در وضعيت کشاورزی
 (i.e., Florsheim et al., و دشــت های سيالبی Tarolli et al., 2015(
)2001 متمرکز شده اند. ساخت وساز راه در دهة اخير به طور چشمگير 
در مواجهه با تقاضای افزايش جمعيت انسانی در سراسر جهان گسترش 
يافته اســت )Jimenez et al., 2013). اين افزايش شبکة راه ها باعث 
گســترش تعامالت فرايندها و راه ها و مشکالت جدی فرسايش خاک 
شد )شکل 7(. شکل خطی راه ها و گرايش آن ها برای ساختن در سراسر 
شيب های توپوگرافی بر چشم انداز در يک مقياس بزرگ تر از آنکه انتظار 
می رود، تأثير می گــذارد )Luce and Wemple, 2001). به عنوان يک 
نتيجه، راه ها بر نوع فرايندهای ژئومورفيک و هيدروليک در مقياس های 
 (Reid and Dunne, 1984; Luce فضايی و زمانی چندگانه اثرگذارند
)and Cundy, 1994; Montgomery, 1994. شبکه های حمل ونقلی 
باعث تغييراتی در نيمرخ تپه های طبيعی، ايجاد برش جاده، پشته های 
انباشتی می شوند و بستر غيرقابل نفوذ راه ها بر مسيرهای جريان رسوب 
 (Wemple et al., 1996; Jones و آب به طرق مختلف تأثير می گذارد
)et al., 2000; Forman et al., 2003. سازه های جاده ای شيب های تند 
 (Pechenick et دارند که بازده رسوبی و توليد رواناب را افزايش می دهند
)al., 2014. همچنين جاده ها می توانند ]باعث[ شروع فرسايش خاک از 
طريق آب انتقالی ساختارهای زهکشی از سطوح غيرقابل نفوذ و عالوه بر 
 .(Seutloali and Beckedahl, 2015( آن از پشته های برش جاده شوند
ساختارهای زهکشی، رواناب را از جريان سطحی پخشی پايين دامنه به 
جريانی متمرکز تغيير می دهند. بنابراين، تمرکز جريانات سطحی زمين 
می تواند گسترش آبراهه های کوچک و خندق ها، افزايش تراکم زهکشی 

شکل 6: معدن آلومينيم آجکا در غرب مجارستان )A(. در اکتبر سال 2010 ميالدی، گوشة شمال غربی سد مخزنی معدن فرو ريخت )فلش سفيد در شکل(، حدود 
)B( يک ميليون مترمکعب زباله های مايع از درياچة گلی قرمز، رها شد



17 رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ 2/ زمستان  1398

حوضه 
و فشردگی 
جريان رودخانه 
را در پی داشته باشد 
 .(Montgomery, 1994(
همچنين فرســايش سطحی 
گســترده ممکن اســت در جايی 
رخ دهد کــه در آن جريان متمرکز در 

پايين دامنه در نقاط تخليه 
قرار دارد. مســيرها و شبکه های 
پراکندگــی  می تواننــد  جــاده ای 
چشم انداز نقاط شروع و توقف جريان های 
واريزه را تغيير دهند و تعادل بين شدت اوج های 
سيالب و مقاومت شبکه های رودخانه برای تغيير را 
اصالح کنند )Jones et al., 2000). مسيرهای جاده ای 
می توانند به عنوان مکان های توليد و نهشــته گذاری 
برای حرکات تــوده ای و فرايندهــای جريانی عمل 
کننــد و موجب افزايــش توليد رســوبی در حوضة 
 (Wemple et al., 2001, Sofia آبريز وسيع شــوند
)and Tarolli, 2016. چنين توليد رســوبی می تواند 
به عنوان منابع چندبخشی رسوب از طريق فرسايش 
ســطحی يا در شــکل حرکات توده ای بزرگ مقياس 
ظهــور کنــد )Swanson and Dyrness, 1975). با 

تغيير نرخ و محل فرسايش و رسوب گذاری، ممکن است سطوح جاده 
نفــوذ را محدود کند و بر هيدرولــوژی و ژئومورفولوژی تأثير بگذارد و 
همچنين تأثير منفی بر کيفيت آب و زيســتگاه آبزيان داشته باشد و 
 (Reid نرخ توليد رســوبات ريزدانه در حوضه های آبريز را افزايش دهد
 and Dunne, 1984; Dunne, 1987; Ziegler and Giambelluca,
)1997. همچنين ممکن است جاده ها بر توليدات رسوبی و انتقال توسط 
فرايندهای جريانی تأثير بگذارند )Wemple and Jones, 2003). عالوه 
بر اين، جاده ها می توانند به طور مستقيم هندسه آبراهه جريان در عبور 
رود- جادة مهندسی شــده را تغيير و کيفيــت آب و اکولوژی آبزيان را 
تحت تأثير قرار دهند )Luce, 2002). در اين نقطه، شبکه های جاده ای 
با شبکه های جريان در مقياس چشــم انداز تعامل دارد و ممکن است 
آن ها بر فرايندهای اکولوژيکی و بيولوژيکی در سيســتم های ساحلی 
و رودخانه ای، آثاری داشــته باشــند )Jones et al., 2000). همچنين 
سيســتم های حمل ونقل، طيف وســيعی از تأثيرات اوليه يا مستقيم 
زيســت محيطی و همچنين ثانويه يا غيرمستقيم در چشم اندازها را بر 
هر دوی اجزای آبزی و زيســتی اکوسيستم های آبزی و خشکی دارند 
)Coffin, 2007). چالش های محيطی ناشی از فرسايش خاک تشديدی 

به دليل آثار اقتصادی جاده ها مرتبط با توان بخشی 
(Seutloali and Becked-  خاک و رفتــار آب اســت

)ahl, 2015. پس اين موضوع مهمی اســت که درک بهتری 
از علل چنين فرايندی برای هدايت توســعة آتی همچون تبيين 
راهنمايی های الزم و توصيه های آگاهانه در رويکردهای پايشــی مؤثر 
امکان پذير و تالش های کنترلی فرسايش به ويژه در محيط های کم منابع 

ارائه شود.

5( نکات نهایی و چالش های باز
فعاليت های انسانی نشانه های قابل توجهی بر زمين 
با تغيير اکوسيســتم ها، فرايندها و مورفولوژی آن بر جا 
گذاشته اند. انسان ها می توانند حجم زيادی از مواد را جابه جا 
کنند و بنابراين به عنوان يک عامل زمين شناســی، نقش مشابهی 
حتــی در مقياس های زمانی و بزرگای متفاوت ايفا کنند. در اواخر اين 
قرن، به دليل افزايش جمعيت و نيازهای انسان، ژئومورفولوژی انسانی 

 (Tarolli and Sofia, 2016( بخش بزرگی از زمين را دربر خواهد گرفت
و پيامدهای فرايندهای ســطح زمين )فرســايش خاک و زمين لغزش 
مرتبط با جابه جايی جريان آب سطحی به وسيله راه ها، فرسايش خاک 
و حرکات تــوده ای مرتبط با فعاليت های معدنی؛ رواناب و فرســايش 
خاک همراه با تغييرات کاربری اراضی و مسائل مرتبط با سيستم های 
زهکشی آنتروپی در چشم اندازهای کشاورزی( چشمگير خواهد بود. از 
ديدگاه ژئومورفولوژی، جامعه بايد راه حلی برای به حداقل رساندن چنين 
بحران هايی پيدا کند. قابليت ارزيابی آثار توپوگرافی جهانی ]اقدامات[ 
انسان با استفاده از ]نقشــه های[ توپوگرافی با وضوح باال که به کمک 
فنون سنجش از دور جديد )برای مثال اسکنرهای ليزری هوايی( ارائه 
می شوند، يک چالش خواهد بود )Tarolli, 2014). فهرست گسترده ای 
برای ژئومورفولوژيست های آنتروپوژنيک وجود دارد که دانشمندان علوم 
زمين را برای ارزيابی حد تغيير شکل فرايندهای ژئومورفيک در سراسر 
جهان توسط جوامع انسانی قادر می سازد. در نتيجه، اين موارد تسهيل 
خواهند شد: الف( بينش جديد دربارة حساسيت چشم اندازها و واکنش 
آن ها به نيروی انسان در مقياس جهانی؛ ب( توسعه و اجرای استراتژی ها 
و شــيوه هايی برای کاهش و ماليم کردن تأثيرات اجتماعی و محيطی 

تغييرات ژئومورفيک آنتروپوژنيک. 

 )A( در تايوان. همان مکان در سال 2013 ميالدی )شکل 7: جادة ناشی از زمين لغزش )فلش سفيد در شکل
)B( 2014 و پس از زمين لغزش در سال
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فاطمه اسمعيل پور 
دبير جغرافيا

 و دانشجوی دکترای برنامه ريزی شهری،
 دانشگاه يزد

چکيده
هيـــم  مفــا

امروزه  پایدار  پيشــرفت 
بــه دليــل افزایش مشــکالت 

زیســت محيطی مانند آلودگی هوا، آب 
و خــاک، نابودی الیــة اوزون،کاهش تنوع 

زیســتی به وجود آمد. بنابراین نياز به آموزش 
زیست محيطی در راستای هدف توسعة پایدار، مسئله 

مهمی است و به همين دليل کتب درسی باید به بهترین و 
مؤثرین شيوة مفاهيم زیست محيطی را به دانش آموزان بياموزند. 

بررسی کتب درسی کشورهای کره و لهستان در این مقاله نشان داده 
که درکشورکره درس محيط زیست به صورت یک واحد اختياری در دورة 

دبستان و دبيرستان ارائه می شــود و در این کشور جغرافيا، زیست شناسی و 
اخالق علومی هســتند که به آموزش زیست محيطی مشغول اند. در کشور لهستان 

شــاخص های اصول اخالق زیست محيطی شامل همة موجودات و نگرش انسانی نسبت 
به حيوانات و گياهان است و نویسندگان کتب درسی این کشور بر ضرورت گذراندن وقت با 

حيوانات خانگی تأکيد می کنند. این بررسی تفاوت تصاویر در کتب درسی کشورهای اروپای شرقی 
و غربی، آفریقایی و خاورميانه را نشان داده به طوری که درکشورهای اروپای غربی تصاویر انسان ساخت 

مثل مناظر شــهری و روستایی بيشتر از تصاویر طبيعت است. در کتب درسی برخی از کشورهای آفریقایی 
چون مراکش، تصاویری از تنوع زیستی و آلودگی اصاًل وجود ندارد. کتاب های درسی کشورهای اروپای غربی بخش 

بزرگی از تأثيرات منفی و تصاویر مدیریت انســان را به نمایش گذاشته اند و پيامی را دربارة قدرت انسانی برای تغيير 
محيط در هر دو روند منفی و مثبت بيان کرده اند. حضور باالتر زنان نســبت به مردان در تصاویر تنها در کشورهای اروپایی 

یافت می شود. در تصاویر تأثير منفی، اختالف معنا داری ميان گروه های جنسيتی )P<05/0( وجود دارد که باعث انتقال این ایده به 
ذهن می شود که مردان نسبت به زنان با اقدامات منفی نسبت به محيط زیست بيشتر ارتباط دارند.

کليدواژه ها: آموزش، محيط زيست، کتب درسی، کشور کره، کشور لهستان

آموزش جغرافيا
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مقدمه
بــر اســاس 
يونســکو،  بيانيــة 
هدف غايــی از آموزش 
محيط زيست، پيشرفت پايدار 
اســت. بر همين اساس يونسکو و 
سازمان ملل، سال های 2005 تا 2014 
را دهة آموزش برای توســعة پايدار معرفی 
گفت  بايــد   .)Sànchez&Conde(کرده انــد
که آموزش بــرای پايداری در عمل مفهومی پيچيده 
است که شامل تمام جنبه ها مانند آگاهی از مسائل توسعة 
پايدار، مشارکت فعال در تصميم گيری، توسعة دانش، مهارت ها، 
مفاهيم و ارزش ها برای توانمندسازی مردم در تمام سنين با هدف 
برنامه ريزی برای آينده ای پايدار اســت. اين بيانيه، براســاس توسعه 
پايدار زمانی محَقق می شود که اطالعات زيست محيطی در ميان مردم 
گسترش يابد و مشارکت مردم در حفظ جامعه دوچندان شود. به نظر 
هودســون يکی از اهداف آموزش محيط زيست، بايد پرورش مهارت 
تفکر انتقادی در بين دانش آموزان باشد )پريشانی و همکاران، 1396: 

.)34
يونسکو جهت گيري اصلی در آموزش محيط زيـست را بـه دسـت 
آوردن مجموعـــه اي از دانش ها، گرايش هــا، ارزش ها و مهارت هايی 
می داند که دانش آموزان از طريق آن می تواننـــد بـه صورت فردي و 
جمعی معضالت زيســت محيطی را حل و فصل کنند. در واقع از نظر 
يونـسکو آموزش محيط زيست »يک فرآيند دائمی است که در طی 
آن دانش آموزان آگـــاهی ها، ارزش ها، گرايش ها، مهارت ها و تجارب 
الزم را در مــورد محيط زيســت پيرامون خود به دســت می آورند و 
می توانند به کمک آن مسائل و مشکالت مرتبط با محيط زيست فعلی 
و آينـده را حـل کننـد، همچنان که خواهند توانست نيازهاي کنونی 
خود را بدون تهديد و به مخـــاطره افکنـدن منـافع نسل هاي آينده 

مرتفع سازند )امينی و ماشاالهی، 1393 :62(.

هم اکنون بحران های زيســت محيطی فراوانــی مانند آلودگی هوا، 
آلودگی آب های زيرزمينی، خشــک شــدن برخی رودخانه ها، وجود 
برخــی ريزگردها ايــران را تهديد می کنند. وجود کتب درســی که 
آموزش محيط زيســت را مطابق با استانداردهای جهانی انجام دهد 
می تواند نقش مهمی در حفاظت از محيط زيست و کاهش بحران های 
زيست محيطی موجود داشته باشد. بر اين اساس ، بازنگری و بهينه سازی 
محتوای کتب درســی مناسب در کشور ايران ضروری است. پژوهش 
حاضر می کوشد با بررسی آموزش مفاهيم زيست محيطی در محتوای 
کتب درســی)تصوير و متن( برخی از کشورهای پيشرو ،ضرورت اين 
موضوع را نشان می دهد. به همين دليل برای بررسی متن کتب درسی 
14 کشور قبرس، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ايتاليا، 
لبنان، ليتوانی ، مالت، مراکش، پرتغال، رومانی و سنگال، دو کشور کره 

از آسيا و لهستان از اروپا انتخاب شده اند.

بيان مسئله
يکی از شــروط و الزامات اثربخشی و کارامدی 
نظام هــای آموزشــی، انعطـاف پـــذيري و همراهی 
نظام هاي آموزشــی با تحوالت و پيشرفت هاي مختلف و 
مسائل و مـــشکالت ناشـی از آن است. در واقـع، آن دسـته از 
نظـام هاي آموزشـی کـه قادرنـد در مقابـل تغييـرات و پيشرفت هاي 
سريع قرن بيست و يکم و معضالت تبعی آن، موضـــع و رويکـــرد 
مناسـبی برگزينند و کارکردهای جديدی را براي خود تعريف کنند، 
خواهند توانـست در جهـان متغيـــر و پرشتاب امروز از پويايی الزم 
برخوردار باشند و به تقاضاهاي نوپديد پاسخی شايسته بدهنـــد. در 
غير اين صورت، نمی توانند نقش و جايگاه خود را بـه عنـــوان يـــک 
نظـــام آموزشـی اثرگـذار و روزآمد تثبيت کنند )امينی و ماشاالهی، 
1393 :61(. از ايــن منظــر، يکی از کارکردهاي اساســی نظام هاي 
آموزش وپرورش کـه به ويژه در طی دو دهة اخير متناسب با پيشرفت ها 
و تحوالت روزافزون و مـشکالت ناشـی از آن اهميت زيادی پيدا کرده 
است، آموزش محيط زيست است. پيش از بيان و تشريح مفهـــوم و 
تعريف آموزش محيط زيست، شايد الزم باشد اشاره اي گذرا به مفهوم 
محـــيط شــود. مفهوم محيط صرفًا به يک منطقة وسيع و گسترده 
که انسان ها در آن زندگی می کننـد، اطـالق نمی شود، بلکه محيط 

شامل يک اکوسيستم وسيع است که ميليون ها موجود در آن 
زندگی می کنند و مجموعه اي گسترده و متنوع از مواد خام 

را براي اقتصاد هر کشور فراهم می سازد.
با توجه به موقعيت حســاس اکولوژيکی که در 

آن به ســر می بريم آموزش محيط زيســت 
به کلية اقشــار اجتماع به ويژه کودکان 

و نوجوانــان و گنجانــدن آن در 
برنامه هاي آموزشی و درسی از 

ضروري ترين اهداف نظام 
آموزش وپــرورش 

کشور به حساب 
در  می آيد. 

همــة 

فاطمه اسمعيل پور 
دبير جغرافيا

 و دانشجوی دکترای برنامه ريزی شهری،
 دانشگاه يزد

آموزش های   
زیست محیطی 
در کتب درسی 
سایر کشورها
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نظام هاي آموزش وپرورش، به ويژه ســـاختارهاي آموزشـی متمرکـز 
کتـــاب هاي درســی عماًل به عنوان مهم تريــن و اصلی ترين ابزار و 
رســانة آموزشی برای انتقال مفاهيم، معانی و ارزش هاي مورد نظر به 
دانش آموزان مورد استفاده قرار می گيرنـد. در واقـع، محتـواي کتـب 
درسی به عنوان يک عنصر مهم برنامه درسی مدنظر است و وسيله اي 
برای تحقـق اهـداف آن به شمار می رود. در بيـشتر مراکـز آموزشـی 
بـه ويـژه در آمـوزش ابتدايی و دورة  اول متوسطه، مطالب و موضـوعات 
کتـــاب درسـی محـور آمـوزش و يـــادگيري رسمی و مدرسه اي را 
تشکيل می دهند. از اين منظر، آموزش محيط زيست به عنوان يکی از 
حوزه هاي مهم آموزشی و پرورشـی کـه بـه ويژه در سال هاي اخير با 
توجه به سرعت فزايندة تخريب محيط زيست و کرة زمين بـه عنـوان 
يک قلمرو آموزشی مورد توجه قرار گرفته اســـت، بايـد از حـضور و 
بـروز بيـشتري در کتـــب درسی برخوردار باشد. تأکيد بر گنجاندن 
مفاهيم زيست محيطی در قالب کتاب هاي درسی بـه ويژه به دليل نقش 
ويژه اي اســت که کتب مذکور رسمًا در نظام آموزشی کشور به عنوان 
مرجـــع اصلی آموزش و تدريس معلم ايفا می  کنند. بديهی است اين 
امر به معناي ناديده گرفتن نقـــش و تأثير ساير برنامه هاي درسی از 
جمله فعاليـت هاي يـادگيري، امکانـات و تجهيـزات، فـضاي آموزشی، 
روش هاي تدريس معلمان و ... در آموزش محيط زيســت نيست. لذا 
اين تحقيـــق در پی يافتن پاسخ به اين سؤال است که کتب درسی 

کشورهای ديگر چگونه مفاهيم محيط زيستی را آموزش می دهند؟

اهداف تحقيق
اين پژوهش سعی دارد به بررسی کتب درسی 
کشورهای ديگر از نظر متن و محتوا بپردازد تا بتواند 
راهنمايی برای مقايســة تطبيقی با کتب درسی کشورمان 

برای مؤلفان کتب درسی را فراهم آورد.

مبانی نظری
مفاهيم پيشرفت پايدار در محيط زيست امروزه  
به دليل افزايش جهانی مشکالت زيست محيطی مانند 
آلودگــی هوا، آب و خاک، نابودی الية اوزون، کاهش تنوع 
زيستی، کاهش منابع طبيعی و گرمايش جهانی ديده شده است 
)يونسکو، 2004 (. بنابراين نياز به آموزش زيست محيطی در راستای 
هدف توسعة پايدار، مسئله مهمی است. در سال 1987، مفهوم توسعة 
پايدار به عنوان اســتفادة سيســتماتيک و درازمدت از منابع طبيعی 
 ،WCED( 1با تضمين دسترســی به اين منابع برای نسل های آينده
1987( توصيف شد. بعدها کنفرانس ريودوژانيرو بر اهميت پيشرفت 
پايدار در برنامة دستور کار 21 تأکيد کرد )يونسکو، 1992(. اين سند 
اصــل پايداری را به وجود می آورد و نيــاز به اعمال آن در جنبه های 

.)2: 2010،TSED(اقتصادی، اجتماعی و محيطی دارد
امروزه علوم زيست محيطی با مسائل مربوط به بحران زيست محيطی 
بيشتر از محيط زيست بشــر و محيط زيست اجتماعی، اقتصادی و 
سياسی مرتبط است. محققان پيشنهاد می کنند که راه حل های فنی 
برای کاهش آلودگی و بيابان زدايی از زمين، جلوگيری از جنگل زدايی، 
تأثير ظرفيت توليد کشــاورزی در جهان و حل مشکالت با ارائة غذا 
به جمعيت رو به رشــد جهان و غيره استفاده  شود. با اين حال، اوايل 

ســال 1968 مقالة »تراژدی مشــترک«، گرنت هاردين اکولوژيست، 
اين نکته را مطرح کرد که »مشــکل جمعيت هيچ راه حل فنی ندارد 
و به اخالقيــات بنيادی نياز دارد«. نقد پارادايــم دكارتي ـ نيوتني و 
نتيجه گيري اينكه توسعة شگفت انگيز علم و فناوري انسان را قادر مي 
سازد تا جهان را فتح و تمام مشكالت آن را حل كند، به تأكيد بر نقش 
علوم انســاني و علوم اجتماعي در روابط در حال تغيير انسان با محيط 
اطراف آن كمك كرده است. با توجه به افزايش عالقه به محيط زيست، 
مسائل زيست محيطی در آموزش بسيار مهم اند. چنين مسائلی شامل: 
گرمايش جهانی، افزايش تعداد باليای طبيعی، تقاضای عدالت در برابر 
آب و هوا، از دســت دادن تنوع زيستی، آلودگی آب و خاک، بسياری 
از مشکالت زيست محيطی و به ويژه، شيوة زندگی مصرف کنندگی و 

.)320: 2017،Gola( مراقبت از منافع مشترک هستند
آموزش محيط زيست »درصدد ارتقاي حس قدرشناسی، فهـــم و 
ادراك و عالقه و گرايش مثبت دانش آموزان نسبت به محيط و رشـد و 
پـرورش قدرت فهم، تجارب عملی و ارزش گذاري دانش آموزان نـسبت 
بـه نظـام هاي مـــادي و زيـستی موجود در زمين، وابستگی متقابل 
آن ها، ابعاد علمی و انسانی مسائل زيست محيطی و ارزشـــيابی نتايج 
مثبت و منفی ناشی از تعامل نظام های انسانی و طبيعی است. حاصـل 
و نتيجـة عملـی آمـوزش محـــيط زيست را اکتساب نوع خاصی از 
سواد، يعنی سواد زيست محيطی می گويند« )امينی و ماشاالهی،1393 

.)62:
فورتاير و همکاران )1998( آموزش محيط زيست  را چنين تعريف 
می کنند: »آموزش محيط زيست يک فرآيند يادگيري مادام العمراست 
که منتهی به تربيت شــهروندانی آگاه، پويا و برخوردار از مهارت هاي 
حل مسئله، سـواد علمـــی و اجتمـاعی، آگـاهی اخالقـی و توجه و 
حساسيت نسبت به ارتباط ميان محـيط انـسان ها و محـيط و متعهـد 
بـه مـشارکت در فعاليت هاي فـردي و اجتمـاعی مـرتبط بـا محـيط 

.)38 :1998 ،Fortier et al( »زيـست می شـود
متون کتب درســی در کشورهای مختلف با محتواهای متفاوت در 
قالب دروسی چون جغرافيا، مطالعات اجتماعی و زيست شناسی به اين 
آموزش ها پرداخته اند در ادامه به بررسی آموزش محيط زيست در دو 

کشور کره و لهستان پرداخته می شود.

آموزش محيط زیست در مدارس ابتدایی و متوسطه درکشور کره
در گذشــته، آموزش زيست محيطی در کره حداقل تا حدودی مؤثر 
نبود، زيرا به عنوان يک موضوع مستقل مورد بررسی قرار نگرفت. با اين 
حال، در برنامة ششــم برای مدارس کره که از سال 1995 تهيه شد، 
موضوع »محيط زيست« به عنوان يک دورة اختياری برای دانش آموزان 

دبيرستان در نظر گرفته شده است.
تا سال 1970 آموزش زيست محيطی در کره بيش از سطح اطالعات 
عمومی در مورد مســائل زيســت محيطی نبود. هنگامی که کره وارد 
دهة 1980 شد، آموزش وپرورش محيط زيست را با چشم انداز جديد 
توسعه داد. اين تغيير در اثر آلودگی محيط زيست به طور قابل توجهی 
در کشور رخ داده است. در طول اين دوره، کره شاهد توسعة قارچی و 
ساخت مجتمع های بزرگ صنعتی بود. اين گسترش صنعتی به ناچار 
همراه با تعدادی از مسائل زيست محيطی مانند آلودگی هوا و آب، بدتر 
شــدن کيفيت محيط شهری و تخريب فضای سبز در اطراف مناطق 
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همراه  شــهری 
فزايندة  نيــاز  بــود. 

فعاليت های  بــرای  مردم 
تفريحی نيز به تســريع آسيب 

به چشــم انداز طبيعی کمک کرده 
اســت. همان طور که تمام اين مشکالت 

بيشتر می شــد، تالش ها برای کاهش و حل 
مشکالت زيســت محيطی از راه های مختلف آغاز 

شد. در ميان اين واقعيِت در حال تغيير، جامعه و مردم 
به  ضرورت آموزش محيط زيست متقاعد شدند.

تحقيق و پياده ســازی آموزش های زيست محيطی در مدارس 
عمدتًا از سوی مؤسســات دولتی مانند مؤسسة توسعة آموزش کره 

)KEDI(، وزارت آموزش وپرورش و وزارت محيط زيســت بوده است. 
سازمان های خصوصی و انجمن ها در آموزش و اطالع رسانی به عموم 
مردم در مورد مســائل مربوط به محيط زيست از طريق فعاليت ها و 

برنامه های مختلف درگير شده اند.
در برنامة درســی ششم ابتدايی، يک ســاعت به عنوان ساعت های 
اختياری مدرســه افزوده می شود، که در صورت تمايل می تواند برای 
آموزش زيست محيطی استفاده شود. برای دبيرستان، موضوع »محيط 
زيســت« به تازگی به عنوان يکی از اقالم اختياری ايجاد شده است. 
برای تازه واردان دبيرستان، »علوم محيطی« يکی از اقالم اختياری )4 
واحد( است. برنامة درسی ششم ابتدايی و متوسطه به طور خالصه در 

زير شرح داده شده است.

مدرسة ابتدایی )پایه های 1-6(
é فعاليت های موضوعی: اخالق، زبان کره ای، رياضيات، مطالعات 
اجتماعی، مطالعات طبيعت، تربيت بدنی، هنرهاي آوايي، هنرهای زيبا 

و هنرهای عملی.
é فعاليت های فوق برنامه

é ساعت اختياری مدرسه
دبيرستان) پایه های7-9(

é فعاليت های موضوعی
پيش نيازها: اخالق، زبان کــره ای، رياضيات، مطالعات اجتماعی، 
علوم طبيعی، تربيت بدنی، هنرهاي آوايي، هنرهای زيبا، اقتصاد خانه، 

فناوری صنعت، انگليسی
é اختياری: نوشتن چينی، کامپيوتر، محيط زيست.

é فعاليت های فوق برنامه

دبيرستان )پايه های 10-12(
é فعاليت های موضوعی

موضوعات عمومی: اخالق، زبان کره ای، چينی نوشتن، رياضيات، 
علوم اجتماعی، علوم طبيعی، آموزش فيزيکی، آموزش نظامی، هنرهاي 
آوايي، هنرهای زيبا، هنرهــای کاربردی، اقتصاد خانه، زبان خارجی، 

اختياری ها )يعنی فلسفه، منطق، روانشناسی، آموزش، زندگی 
اقتصادی، 

دين، علوم محيطی و غيره(

ت  عــا ضو éمو
حرفه ای

é فعاليت هــای فــوق 
برنامه: خانــه داری، فعاليت های 

 ،NAM( گروهی  فعاليت های  باشگاه، 
)112 :1995

در ايــن کشــور جغرافيا، زيست شناســی و 
اخالق علومی هستند که به آموزش زيست محيطی 

می پردازند.

آموزش پيش از خدمت معلمان آموزش محيط زیست
در حال حاضر، کره هيچ سيســتم آموزش پيــش از خدمت برای 
آموزش معلمان برای موضوعات محيط زيست ندارد. گزينه هايی برای 
بازآموزی برخی از معلمان واجد شرايط انتخاب شده است. تدريس در 
زمينة آموزش محيط زيست نيز نياز به تجديدنظر در برخی مقررات 
قبل از اجرای آن دارد. در هر ادارة آموزش شــهرداری و استانی يک 
مؤسسة آموزشی معلم وجود دارد. برنامه های آموزشی ارائه شده در اين 
مؤسسات ، بدون استثنا، شامل حداقل يک دورة فردی در زمينة آموزش 
محيط زيست اســت. اين دوره های آموزشی ممکن است به تشديد 
آگاهی مردم در مورد ضرورت آموزش زيست محيطی و معرفی آن ها 
به موضوعات محيط زيست جديد تجويزشده در برنامة درسی ششم 
کمک کند، اما برای آموزش معلمان مقطع متوسطة آموزش وپرورش 
و آموزش قبل از خدمت بسيارکوتاه اند. امروز هيچ مؤسسة تخصصی 
در کره وجود ندارد که آموزگاران را برای موضوعات محيطی آموزش 
دهد. هدف اصلی آموزش »محيط زيســت« به دانش آموزان تبديل 
شدن آنان به شهروندانی است که مايل به جلوگيری از آلودگی محيط 
زيست و ايجاد يک محيط زندگی لذت بخش برای همه هستند. درک 
صحيح در مورد محيط زيست، که پايه اساسی زندگی ما کليد رسيدن 

.)114: 1995،NAM( به اين هدف است

با توجه به موقعيت حساس 
اکولوژیکی که در آن به سر 

می بریم آموزش محيط زیست 
به کلية اقشار اجتماع به ویژه 

کودکان و نوجوانان و گنجاندن 
آن در برنامه هاي آموزشی و 

درسی از ضروري ترین اهداف نظام 
آموزش وپرورش کشور
 به حساب می آید
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آموزش محيط زیست در کتب درسی 
کشور لهستان

همة کتاب های درســی، وضعيت انسان را اين گونه 
تعريف می کنند: »انســان ها بخشی از طبيعت اند )شاخص 
اصــول اخالق جامع(، آن ها تحت قوانيــن خود قرار می گيرند و 
می توانند به طبيعت کمک کنند يا آسيب برسانند. شاخص های اصول 
اخالق زيست محيطی شامل همة موجودات و  نگرش انسانی نسبت به 
حيوانات و گياهان است. همچنين کتب آن ها نشان دهندة حضور اخالق 

انسانی در صفحات کتاب های درسی برای کودکان يازده ساله است.
عالئم هشداردهندة چگونگی مراقبت از طبيعت در کتب درسی )برای 
مثال »گياهان محافظت نشــده« را َنَکنيد( بخشی از رويکرد حفاظت 
است که هدف آن حفاظت از طبيعت و مشخصة اخالق انسان محوری 
است. از سوی ديگر، اخالق طبيعت محوری در بخش هايی از کتاب های 
درســی ميل به حفظ تنوع زيستی همچون »گياهان را نابود نکنيد و 
حيوانــات را حتی کوچک ترين آن ها را نُکشــيد« و »تأکيد بر حقوق 
حيوانات«، »باعث درد در حيوانات در طی آزمايش ها نشويد، حيوانات را 
نترسانيد، حيوانات وحشی را نگه نداريد و حيوانات را اذيت نکنيد حتی 

هنگام بازی«، را بيان می کنند.
در نهايت بايد تأکيد کرد که محتويات آموزش های زيســت محيطی 
تحت تأثير اخالق محيطی قرار گرفته است. برای مثال، طيف وسيعی از 
دستورالعمل های عملی برای دانش آموزان مثل، نحوة برخورد با حيوانات 
و نحوة مراقبت از گياهان در کتاب های درسی مورد توجه است. با اين 
حال، بيشتر از موضع انسان محوری نگاه شده تا موضع طبيعت محوری. 
بديهی اســت که زبان مورد استفادة نويســندگان کتاب های درسی 
بايد اصالح شــود.. کودکان بايد آموزش داده شوند که با طبيعت 
غيرابزاری برخورد کنند و چشم انداز کل نگری را درک کنند، 
تا کل بيوسفر به عنوان يک ويژگی اخالقی خوب در نظر 

)333: 2017،Gola( گرفته شود

 نقش تصاویر در کتاب های علمی مدارس 
کشــورهای مختلف در آموزش مفاهيم 

زیست محيطی
تصاويری که در کتاب های درسی ظاهر می شوند، اهميت 
زيادی در ساختن مفاهيم ذهنی دانش آموزان دارند و به دنبال 
خلق احساسات و اقدامات هستند. ادعا شده است که برخی از تصاوير 
بهتر از متن در حافظه مانده اند. برای مثال، تصاويری از رابطة انســان و 
طبيعت ممکن اســت در دو ديدگاه مخالف تفسير شود: »مردم جدا از 

طبيعت« و »مردم به عنوان بخشی از طبيعت«.
عکس اولی نشــان دهندة يک باور است که انسان به نوعی متفاوت يا 
جدا از جهان طبيعی است. اين ديدگاه بدان معناست که حضور مردم در 
تصاوير و آثار هنری و فعاليت های آن ها با کاهش محيط طبيعی، تأثير 
منفی می گذارد. بنابراين طبيعت در يک جهان بدون انسان، نظم ذاتی، 
هماهنگی يا زيبايی دارد. عکس دومی نشان می دهد که انسان ها متعلق 
به جهان طبيعی هستند و با طبيعت زندگی می کنند و لزومًا آن را نابود 

نمی کنند.
مسئلة جنسيتی در تصاوير بايد در يک جامعة پايدار مورد بررسی قرار 
گيرد، در حالی که به خودمتکی بــودن زنان همچون  مردان برای رفاه 
جوامع بشری در رفاه کل جامعة زمين اهميت دارد. مطالعات نشان داده 
است که »دختران بيش از پسران ارزش محتوا را با اتصال به جهان اطراف و 
.)6 : 2010،TSED( »با تأکيد بر محيط زيست و مسئلة اخالقی می سنجند
در مقالة »روند آموزش محيط زيســت در تصاوير کتاب های درسی 
کشورهای غربی و اروپای شــرقی و کشورهای غير اروپايی« کتاب های 
درسی نوجوانان ۱4 تا ۱6 ساله، از ۱۹ کشور شامل ۱۳ کشور اروپايی، 5 
کشور آفريقايی و يک کشور از خاورميانه و لبنان انتخاب شدند. از آنجا که 
آموزش مفاهيم زيست محيطی در بعضی از کشورها در يک کتاب و برخی 
در چند کتاب بودند، لذا 25 کتاب از مجموع اين 19 کشور انتخاب شدند. 
اين کتاب ها از نظر 4 مبحث »آلودگی«، »استفاده از منابع«، »اکوسيستم 

و چرخه ها« و »تنوع زيستی« بررسی و نتايج زير حاصل شده است.
در کشورهايی مانند استونی، فرانسه، ايتاليا، ليتوانی، مالت، پرتغال و 
رومانی، چهار موضوع »آلودگی«، »اســتفاده از منابع«، »اکوسيستم و 
چرخه ها« و »تنوع زيستی« در يک کتاب درسی آمده اند، درحالی که در 
کشورهای ديگر  )فنالند، آلمان، مجارستان، لبنان، مراکش و سنگال( در 

کتاب های درسی جداگانه مطرح شده اند.
چهار زيرشاخة مذکور )آلودگی، استفاده از منابع، اکوسيستم و چرخه ها 
و تنوع زيستی( در کتب دانش آموزان حدود 14تا16 سالة تمام کشورها 
آمده بود به استثنای کتاب های درسی کشور قبرس و مراکش که تنوع 
زيســتی و آلودگی در آن ها وجود نداشــت. .فقدان موضوع مهم تنوع 
زيستی امروز در کتاب راهنمای فعلی قبرس می تواند به اين دليل باشد 
که اين کتاب اولين بار در سال 1999  منتشر شد، يعنی زمانی که اين 
زيرشاخه اهميت چندانی نداشت. در حقيقت، مفهوم تنوع زيستی به 
طور رسمی در »مجمع آمريکايی تنوع زيستی« در سال 1986 
معرفی شد. عدم وجود آلودگی در کتاب های درسی مراکش 
ممکن است به دليل نگرانی کم اين کشور نسبت به 
اين موضوع باشد، زيرا کشورهای در حال توسعه 
بيشتر نگران گرسنگی، بدبختی و بيکاری 
هستند. گرچه کتب درسی قبرس طيف 
وسيعی از تنوع زيستی را از دست 

در کشورهایی 
مانند استونی، فرانسه، ایتاليا، 

ليتوانی، مالت، پرتغال و رومانی، 
چهار موضوع »آلودگی«، »استفاده 

از منابع«، »اکوسيستم و چرخه ها« 
و »تنوع زیستی« در یک کتاب 

درسی آمده اند، درحالی که در 
کشورهای دیگر  )فنالند، آلمان، 

مجارستان، لبنان، مراکش و 
سنگال( در کتاب های درسی 

جداگانه مطرح شده اند
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داد، اما کتاب راهنمای قبرس طوالنی ترين کتاب )190 صفحه( و دارای 
بيشــترين تعداد صفحات در مورد آلودگی )112صفحه( بود. همچنين 
تعــداد زيادی از صفحات در مورد اکوسيســتم و چرخه )55 صفحه( و 
استفاده از منابع )23 صفحه( بود. به طور کلی، سطح متن از سطح تصاوير 

باالتر است و نشان می دهد که اطالعات اصلی در متن وجود دارد.
کمترين تعداد تصاوير در کتاب های ليتوانی و استونی بود، اما نسبت بين 
تصاوير و صفحات در اين کتاب های درسی )به ترتيب 0/9 و 0/6( مشابه 
آن چيزی است که در کتابچة راهنمای قبرس يافت شد )0/5(. در مقابل، 
کتاب درسی رومانيايی دارای باالترين سطح تصاوير در ارتباط با سطح 
متن يعنی نسبت 2/7 تصوير در هر صفحه و باالترين مجموع تصاوير در 

کتاب)348مورد( بود.
کتاب های درســی در مورد نسبت تصاوير و صفحات مربوط به آن ها 
تا حد زيادی متفاوت بودند. اکثريت کتاب های درسی )18کتاب از 25 
کتاب( تصاويری بيش از صفحات داشته اند. )کتاب درسی لبنان يکی از 
آن هاست که دارای نسبت بااليی از تصاوير است )3/5(، در حالی که فقط 
هفت کشور )ليتوانی، فرانسه، ايتاليا، سنگال، استونی، قبرس و مراکش( 

دارای تصاويِر کمتر از صفحات هستند.
اســتفاده از چند تصوير در يک صفحه )برای مثال در کتاب درســی 
مراکش( اغلب به خواننده اجازة  افشــای چيزی را که واقعاً اهميت دارد 
نمی دهد و از سوی ديگر ممکن است برای دانش آموزان؛ تصاوير بسيار زياد 
)برای مثال در کتابچة راهنمای لبنان( توجه را کاهش دهد و دانش آموزان 
اطالعات متنی مهم را از دست بدهند. تمايل خاصی در کشورهای اروپايی 
و غيراروپايی يا کشورهای غربی نسبت به کشورهای اروپای شرقی برای 

ارائه تصاوير/ صفحات بيشتر يافت نشد.
اين مقاله تصاوير را از جنبه های 1( تصاوير داخلی و خارجی/ جهانی، 
2( تصاوير شهری، روستايی و طبيعت، 3( تأثير منفی و مثبت، مديريت 
انسان، زيبايی طبيعت و تصاوير بدون پيام و 4( حضور انسان در تصاوير، 
به ويژه توزيع جنسيت در تصاوير مثبت و منفی بررسی کرده که نتايج 

آن در زير آمده است.

تصاویر محلی و خارجی / جهانی
کتاب های درســی ليتوانی تصاويــری از برزيل، 
بورکينافاسو، دانمارک، بريتانيا و هند را نشان می دهد، 
اما اکثريت کشورها )ايتاليا، سنگال، رومانی، استونی، فنالند، 
فرانسه، ايتاليا ، مالت، مراکش، پرتغال و فرانسه( بر تصاوير محلی 
تأکيد می کنند. در مقابل، تنها کتاب درسی ليتوانی تأکيد بيشتری بر 
تصاوير خارجی دارد. کتاب درسی مجارستان، آلمان، ايتاليا و لبنان دارای 

نسبت مساوی از تصاوير محلی و خارجی/ جهانی هستند. 
پيرو  گفته های Girdwidz و همکاران )2006(. يادگيری در محيط های 
مجازی هميشه بايد با تجربيات »واقعی« تکميل شود تا توانايی و مهارت 
دانش آموزان در برنامه ريزی، تحقق و تأييد نتايج از شرايط مجازی ارتقا 
يابد. يادگيری از مواد بصری کتاب های درسی نيز بايد با تجربه »واقعی« 
دانش آموزان به منظور ارتقای ديدگاه اکولوژيکی و مهارت های خود در 
مقابله با مشکالت محيطی محلی يا جهانی تکميل شوند. به عبارت ديگر، 
تصاويری که محيط داخلی و خارجی را به نسبت متعادل نشان می دهند، 
ممکن است توجه دانش آموزان را جذب کند و کنجکاوی و توجه آن ها 
را به محيط زيســت به جای تمرکز بر محيط زيست محلی بر شرايط 

منطقه ای و ملی خود نيز برانگيزد. همزيستی محيط های محلی و خارجی 
در تصاوير کتاب های درســی می تواند به عنوان يک تالش برای اشاره به 
پايداری و رشــد يک تصور اخالقی متعاقب آن در نظر گرفته شــود. با 
اين حال، هنگامی که دانش آموزان ليتوانی در کتاب خود اطالعات مربوط 
به آلودگی را فقط در گرجستان، برازيليا، بورکينافاسو، دانمارک، بريتانيا 
و هندوستان بخوانند و  هرگز اطالعاتی در مورد آلودگی در ليتوانی پيدا 
نکنند، به طور خودکار اين پيام را دريافت می کنند که اين مشــکالت 
در محيط آن ها جدی نيست. در نتيجه، ممکن است احساس کنند که 
مسئوليت حل اين مشکالت عمدتًا مربوط به شهروندان اين کشورهاست. 
برعکس، وقتی دانش آموزان متوجه می شــوند که با  مشکالت مشابهی 
درکشورشان روبه رو هستندکه در سراسر جهان مشهود است، آن ها نياز 

به تالش های هماهنگ برای ارائة راه حل های پايدار را درک می کنند.

تصاویر شهری، روستایی و طبيعت
اين مقاله  بيان می کند که مناظر شهری و روستايی 
در کتاب های درسی اغلب آثار منفی اقدامات انسانی را بر 
اکوسيستم های طبيعی به نمايش می گذارد که نشان دهندة 
يک درک انسان شناختی در مورد محيط زيست است. در مقابل، 
طبيعت معمواًل در غياب انسان ها نه تنها در بيابان ها بلکه در نقاط سرسبز 

شهرها و روستاها، مانند باغ های عمومی و مزارع  ارائه می شود.
نتايج نشان داد که تفاوت هايی بين کتاب های درسی کشورهای اروپای 
غربی و کشورهای اروپای شرقی و کشــورهای غيراروپايی وجود دارد. 
تصاوير شهری/ روستايی نسبت به طبيعت در کشورهای اروپای غربی 
بيشتر است. کشــورهای اروپای غربی )ايتاليا، فرانسه، مالت، پرتغال و 
فنالند(. بيشتر تصاويری از چشم انداز شهری/ روستايی را به جای طبيعت 
نمايش می دهند. ديدگاه انسان شــناختی که تفســير می کند»جهان 
طبيعی« به طور کامل برای مزايای انسانی وجود دارد، زمانی که ماهيت 
اکثريت در منظر روستايی و شهری به نمايش درمی آيد، قابل مشاهده 
است. درمقابل، کشورهای اروپای شرقی و کشورهای غيراروپايی )رومانی، 
مراکش، سنگال، لبنان، قبرس، استونی، ليتوانی و مجارستان( عکس های  
بيشــتری از طبيعت را به نمايش می گذارند تا منظر شهری/ روستايی 

.)8: 2010،TSED(

تأثير منفی، مدیریت انســان، زیبایی 
طبيعت و تصاویر خنثی)بدون پيام(

بخش بزرگــی از تصاوير که تأثيرات منفی توســط 
انسان ها را نشان می دهد، نشان دهندة تالش های نويسندگان 
برای توجه دانش آموزان به برخی از بی تفاوتی های انسانی نسبت به 
طبيعت و عدم تمايل در اقدامات مرتبط با محيط زيست است. به طور 
کلی، تصاوير کتاب های درسی در مديريت انسان تأثير مثبتی بر محيط 
زيســت گذاشتند که نشان دهندة يک درک واقعی از اهميت حفاظت 
از اکوسيستم های مختلف است. تصاويری که زيبايی طبيعت را نشان 
می دهند، تأثير مثبت انسانی را نيز به نمايش می گذارند و حامل اين پيام 
هستند که طبيعت بايد محافظت شود. برخی از تصاوير که هيچ يک از 
پيام های فوق را نمی رسانند، تصاوير خنثی به حساب می آيند. تصاوير 
خنثی و زيبايی طبيعت در کتاب های درسی سنگال و برخی کشورهای 
اروپای شرقی )قبرس، رومانی، ليتوانی، مجارستان و استونی( غالب است.
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تأثير منفی در همة کتاب ها در کشــورهای مختلف وجود داشــت. 
کتاب های درسی کشورهای اروپای غربی )ايتاليا، فرانسه، پرتغال، مالت، 
ايتاليا، فرانسه و آلمان( بخش بزرگی از تأثيرات منفی و تصاوير مديريت 
انسان را به نمايش گذاشته اند و پيامی را دربارة قدرت انسانی برای تغيير 
محيــط در هر دو روند منفی و مثبت بيان کرده اند. مديريت انســانی 
در کتاب های درســی  چهار کشور )ليتوانی، قبرس، مراکش و ايتاليا( 
وجود داشــت. تصاوير تأثيرات بسيار منفی ممکن است برای آموزش 
زيست محيطی ناکافی باشند، زيرا دانش آموزان می توانند آن ها را به عنوان 
پيامی تفسير کنند و اختالالت زيست محيطی چنان عميق اند که اين 
روند را نمی توان معکوس کرد و انسان ها برای بهبود وضعيت کار کمی 

می توانند انجام دهند يا اصاًل نمی توانند هيچ کاری انجام دهند.

حضور انســان ها در تصاویر: داشتن 
تصاویر مردان/ زنــان در تأثيرات منفی و 

مثبت 
به طــور کلی، افراد در اغلب تصاوير ظاهر نمی شــوند. از 
مجموع 2136 تصوير، مــردان را در 157 تصوير )4/7٪( و زنان 
را در 134 )3/6٪( می توان يافت که تفاوت بين گروه ها از لحاظ آماری 
معنادار نبود ).P<05/0(. به طور مشابه در بين تصاوير، حضور مثبت بين 
حضور مردان )125 رخداد، 8/5٪( و زنان )129 درگيری، 0/6٪( تفاوت 
معنا داری وجود نداشت )P<05/0(، هرچند زنان بيشتر از مردان بودند. 
در مقابــل، در تصاوير تأثير منفی، اختــالف معنا داری ميان گروه های 
جنســيتی )P<05/0( وجود داشت )مردان بيشتر از )32رخداد ٪5/1( 
نسبت به زنان )5 رخداد 4/0٪( که نشان می دهد مردان، نسبت به زنان 
ارتباط بيشتری با اقدامات منفی نسبت به محيط زيست دارند. جالب 
اينکه کتب درســی برای تصاوير تأثير منفی مردان، 10 رخداد نشان 
دادند، در حالی که برای تأثير مثبت زنان تصاوير بيشتری )70 رخداد( 
نســبت به مردان )23 رخداد( نشان دادند. حضور باالتر زنان نسبت به 
مردان تنها در کشــورهای اروپايی )فنالند، ليتوانی، مجارستان، ايتاليا، 

مالت و پرتغال( ديده می شود.
اکثر تصاويری که تأثير منفی انسان بر محيط را بيان می کنند، 
افراد را شــامل نمی شوند و فقط ماشين ها و مناطق آلوده را 
در برمی گيرند، مانند کتاب های درسی سنگال، ليتوانی، 
مجارستان و اســتونی. همچنين در تعداد کمی 
از تصاويــر، افراد به عنــوان قربانيان تخريب 
محيط زيست ظاهر شده اند مثل کتاب 
درسی مجارستان که در آن تصاوير 
کودکان در حال بازی در کنار 
يا  آلــوده   يک رودخانة 
در نزديکــی منطقة 
آلوده  و  کثيف 

يــک 

کارخانة شيميايی نشان داده شده است.
اين واقعيت کــه مردان در تصاوير تأثير منفی و زنان در تأثير مثبت 
نشان داده شده اند، نشان دهندة ارتباط مستقيم با نقش های اجتماعی 
زنان و مردان در جامعه دارد؛ مردان با نقش فعال مرد در جامعه و زنان 

.)10: 2010،TSED( با ديدگاه تفکر در زيبايی طبيعت

جمع بندی
کتب درســی مهم ترين منبع آموزشــی برای 
دانش آموزان در تمام نظام ها هستند )البته در نظام های 
متمرکز اين اهميت بيشتر اســت(. با توجه به نگرانی های 
زيست محيطی و بروز مشکالت اساســی در اين زمينه، آموزش 
مفاهيم زيست محيطی برای نسلی که قرار است آينده ساز جامعه باشند، 
اهميت بســيار دارد. بررسی متون و تصاوير کتب درسی ساير کشورها 

می تواند حاوی ايده هايی در اين زمينه باشد.
اين مقاله با بررسی کتب درسی کشور لهستان و کره دريافت که در 
کشورکره درس محيط زيســت به صورت يک واحد اختياری در دورة 
دبستان و دبيرستان ارائه می شود و در اين کشور، جغرافيا، زيست شناسی 

و اخالق علومی هستند که به آموزش زيست محيطی می پردازند.
در کشور لهستان شــاخص های اصول اخالق زيست محيطی شامل 
همة موجودات و  نگرش انســانی نسبت به حيوانات و گياهان است و 
نويسندگان کتب درسی اين کشور بر ضرورت گذراندن وقت با حيوانات 
خانگی تأکيد می کنند. محتويات آموزش های زيست محيطی تحت تأثير 
اخالق محيطی قرار گرفته اســت. در تمام متون آن ها ديدگاه »انسان 

بخشی از طبيعت است نه سرور آن« به چشم می خورد.
بررســی مقالة تفاوت تصاوير در کتب درســی کشــورهای اروپای 
شرقی، اروپای غربی، آفريقايی و خاورميانه نشان داد که از نظر تصاوير، 
تفاوت های بسياری بين کشورهای مختلف به چشم می خورد که اين 

تفاوت ها به طور خالصه از اين قرارند:
é در کشــورهای اروپای غربی، تصاوير انسان ســاخت مثل مناظر 

شهری و روستايی بيشتر از تصاوير طبيعت است .
é درکتب درســی برخی از کشــورهای آفريقايی چون 

مراکش، تصاويری از تنوع زيستی و آلودگی اصاًل وجود 
ندارد.

é تصاويــر خنثی و زيبايــی طبيعت در 
کتاب های درســی ســنگال و برخی 

)قبرس،  اروپای شرقی  کشورهای 
رومانی، ليتوانی، مجارستان و 

استونی( غالب است.
کتاب هــای   é

ســی  ر د
کشورهای 

تأثير منفی در 
همة کتاب ها در 

کشورهای مختلف 
وجود داشت. کتاب های 

درسی کشورهای اروپای 
غربی )ایتاليا، فرانسه، پرتغال، 

مالت، ایتاليا، فرانسه و آلمان( 
بخش بزرگی از تأثيرات منفی و 

تصاویر مدیریت انسان را به نمایش 
گذاشته اند و پيامی را دربارة قدرت 

انسانی برای تغيير محيط در هر دو روند 
منفی و مثبت بيان کرده اند
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اروپای غربی )ايتاليا، فرانسه، پرتغال، مالت، ايتاليا، فرانسه و آلمان( بخش 
بزرگی از تأثيرات منفی و تصاوير مديريت انسان را به نمايش گذاشته و 
پيامی را دربارة قدرت انسانی برای تغيير محيط در هر دو روند منفی و 

مثبت بيان کرده اند. 
é کتاب های درسی ليتوانی تصاويری از برزيل، بورکينافاسو، دانمارک، 
بريتانيا و هند را نشان می دهد، اما اکثر کشورها )ايتاليا، سنگال، رومانی، 
اســتونی، فنالند، فرانســه، ايتاليا ، مالت، مراکش، پرتغال و فرانسه( بر 
تصاويــر محلی تأکيد می کنند: در مقابل، تنها کتاب درســی ليتوانی 
تأکيد بيشــتری بر تصاوير خارجی دارد. کتاب های درسی مجارستان، 
آلمان، ايتاليا و لبنان دارای نســبت مساوی از تصاوير محلی و خارجی/ 
جهانی هســتند .نسبت متعادل تصاوير محلی و جهانی باعث می شود 
دانش آموزان متوجه  شــوند با  مشکالت مشابهی درکشورشان روبه رو 
هســتند که در سراسر جهان مشهود اســت و آن ها نياز به تالش های 

هماهنگ برای ارائة راه حل های پايدار را درک می کنند.
é حضور باالتر زنان نســبت به مردان در تصاوير تنها در کشورهای 
اروپايی )فنالند، ليتوانی، مجارستان ، ايتاليا، مالت و پرتغال( ديده می شود.

é در تصاوير تأثير منفی، اختالف معناداری ميان گروه های جنسيتی 
)P<0.05( وجود دارد )مردان بيشــتر از با 32رخداد 5/1٪ نســبت به 
زنان با 5 رخداد 0.4٪( که نشان می دهد مردان نسبت به زنان، ارتباط 

بيشتری با اقدامات منفی نسبت به محيط زيست دارند. 
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1. WCED: world Commission on Environment and Development
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ژئومورفولوژی 
 در انديشه 
ابوريحان بيرونی
دكتر سياوش شایان
گروه جغرافياي طبيعي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر هدیه دهستاني
دانش آموختة ژئومورفولوژي، دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ علم

چكيده
ابوریحــان بيرونــي 

دانشــمندان  از  خوارزمي 
برجســتة قرن پنجــم هجري و 

ریاضي،  علوم  در  متعددي  آثار  داراي 
نجوم، فلســفه، دین شناسي، مردم شناسي 

و جغرافياســت. آنچه این دانشــمند ایراني را 
نزد دانشــمندان علوم زمين و جغرافي دانان مشهور 

ساخته، اظهارنظرهاي شجاعانه و علمي وي در باب مسائل 
علوم زمين اســت، چرا كه او تقریبًا در سال هاي 1000 ميالدي 

مي زیســته كه در آن هنگام هنوز كرویت زمين باور نمي شد، زمين 
مركز عالم تصور مي شد و عقاید كاتاستروفيسم )پيدایش ناگهاني زمين 

و مجموعة منظومة شمسي( در اروپا رواج داشت. بيروني 143 كتاب و رساله 
نوشــته كه برخي از آن ها سرشار از نظریه هاي جغرافيایي و مرتبط با علوم زمين 
هستند. به خاطر مشخص شدن اندیشه هاي بيروني در زمينة علوم زمين و به ویژه در 
علم ژئومورفولوژي برخي از آثار وي در این مقاله بررسي شده است. روش تحقيق، 
تحليليـ  توصيفي و متكي بر اسناد كتابخانه اي بر جاي مانده از بيروني به زبان هاي 
فارسي و عربي اســت. آثار عمدة وي بررسي و مطالب مرتبط استخراج و سپس 
دسته بندي شد و مقایسه ها و تحليل هاي الزم با استناد به برخي از منابع امروزي 
انجام گرفت. حاصل تحقيق نشان مي دهد كه اندیشه هاي ژئومورفولوژیك وي را 
مي توان در سه گروه »نظریه ها«، »پدیده ها و فرایندها« و »مواد، كاني ها و سازندها« 
دسته بندي كرد. وسعت آثار بيروني و اعتبار نظریه ها و توضيحات نسبتًا كامل وي 
دربارة پدیده ها چنان است كه وي را مي توان یكي از پيشتازان علوم زمين و به ویژه 

ژئومورفولوژي شناخت.

كليدواژه ها: ابوریحان بيروني خوارزمي، علوم زمين، ژئومورفولوژي، نهایات االماكن، 
اآلثارالباقيئ
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مقدمه
ن  يحــا ر بو ا
بيروني  محمدبــن 
به  »بيروني«  به  معروف 
 312( ميالدي  ســال 973 
هجــري شمســي( در خــوارزم 
)خيوه( به دنيا آمد. مدت درازي در هند 
زيست. به سال 1048 ميالدي، احتمااًل در 
غزنه )سجستان، افغانستان( از دنيا رفت. ايراني 
بود و مذهب تشيع داشــت و مذهب او با تمايالت 
عارفانه تلطيف شده بود. جهانگرد و فيلسوف، رياضي دان، 
منجم، جغرافي دان و يكي از بزرگ ترين دانشمندان اسالم و 
با مالحظة همه جوانب، يكي از بزرگ ترين دانشمندان همة اعصار 
است. روح نقاد و تسامح و عشق به حقيقت و شجاعت عقلي او تقريبًا 
در قرون وســطي همانند نداشت. مدعي بود كه »اهلل اعلم« نمي تواند 

عذرخواه جهل آدمي باشد.
گرچه خود بيروني در سال 427 قمري فهرست آثار خويش را فراهم 
و در آن 103 اثر خود را كه تا آن هنگام تأليف شده بود، ذكر و آن ها 
را دسته بندي موضوعي كرده است، در همان زمان نيز 10 اثر ديگِر در 
دســِت تكميل خويش را ذكر )آقاميرزا، 1388: 10( و مسلمًا تا پايان 
حيات )كه در دوم رجب ســال 440 ق برابر با 1048 م اتفاق افتاده( 
كتب فزون تري كتابت كرده اســت كه تعداد آن ها را 143 نوشته اند؛ 
از جملــه الجماهر في الجواهر كه در حدود ســال هاي 433 تا 440 
ق نوشته شــده اســت. خود او در مقدمة كتاب »الصيدنئ«، يكي از 
واپســين نوشته هايش، گفته كه سنش از 80 سال گذشته و به سبب 
ضعف بينايي و شــنوايي به ناچار كتاب را با دستياري شخصي به نام 
»نهشعي« به عنوان دستيار، تأليف كرده است. وي كتاب هاي چندي به 
زبان عربي در جغرافيا و رياضيات و نجوم تأليف كرده است. مهم ترين 

آثار او عبارت اند از:
1. اآلثار الباقيئ عن القرون الخاليئ كه در سال 1000 ميالدي تأليف 
كرد و موضوع بحث عمدة آن گاه شماري و مبدأ تاريخ اقوام مختلف 

است؛
2. االوتار دربارة محاسبة وترهاي دايره؛

3. تحقيق ماللهند كه گــزارش و تاريخي از هند 
است و در غزنه حدود 1030 تأليف شده؛

4. القانون المسعودي كه دايرئ المعارفي 
نجومي به شمار مي رود و از آن جهت 
كه به سلطان مسعود غزنوي اهدا 

شده، چنين نام يافته است؛
5. التفهيــم ألوائــل صناعئ التنجيــم كه در 
ســال 420 هجري قمري تأليف شده و خالصه اي از 

رياضيات و نجوم و احكام نجوم است.
از ميان كتاب هاي متعددي كــه از ابوريحان بيروني ترجمه 
شده آنچه از نظر علم ژئومورفولوژي اهميت بيشتر دارند، دو كتاب 

زير است:
نهايات االماكن لتصحيح مســافات المســاكن ترجمة احمد آرام از 
روي چاپ قاهره با عنوان فارســي اندازه گيري پايان هاي جاي ها براي 
درست كردن مســافت هاي جايگاه ها. اين كتاب دو نسخه دارد: يكي 
در كتابخانة فاتح اســتانبول كه در آنكارا به تصحيح محمدبن تاويت 
الطنجي چاپ و نشــر شــده و ديگري چاپ قاهره كه با كمال دقت 
تصحيح شــده و بدون غلط است. شــمارة صفحات اصل كتاب 340 

صفحه است.
اآلثــار الباقيــئ عن القــرون الخاليئ كــه يك بخش از آن توســط 
اعتضادالسلطنه و مالعلي محمد اصفهاني به سال 1352 ترجمه شده 
و مطالب فراواني مربوط به مباحث جغرافيايي و ژئومورفولوژي در آن 

نوشته شده است.

روش تحقيق
اتكاي اين مقاله بر آثار بيروني است كه به شكل 
مكتوب و به زبان هاي فارسي و عربي نوشته شده اند. از 
اين رو تحقيق از نوع تحليليـ  توصيفي و بررسي هاي اسنادي 
و كتابخانه اي با تأكيد بر برداشــت خصوصي محققان همچنين 
مقايسة انديشه هاي بيروني با آثار ديگر نويسندگان در باب ژئومورفولوژي 
يا علوم زمين به زبان هاي فارســي و انگليســي است. كتاب واالي اين 
انديشــمند بزرگ نهايات االماكن لتصحيح مسافات المســاكن محور 
پژوهش اســت و به ديگر كتاب هاي وي از جمله الجماهر في الجواهر 
مراجعه و گاه مطالبي از متون عربي به فارســي ترجمه شده اند. برخي 
كتب و نوشته هاي ديگران در باب معرفي ابوريحان يا مجالس و محافل 
بزرگداشــت اين عالم عالي قدر مورد بررســي و كاوش قرار گرفته و در 

بخش معرفي اين استاد بزرگ علوم زمين به آن ها استناد شده است.
نوشــته هاي بيروني در سه گروه مورد تفكيك قرار گرفته و با بررسي 
تطبيقي آن ها صرفًا در بخش نظريه هاي اين دانشمند بزرگ با آنچه در 
كتب كنوني ژئومورفولوژي به زبان هاي فارسي و انگليسي وجود دارد )به 
شكل ملخص( مقايسه اي بين موارد ذكر شده توسط بيروني و آنچه اكنون 
مي نويسند، به عمل آمده است. در اين بررسي ها به نكاتي برخورديم كه 
مفاد نوشته هاي بيروني با دانش امروز )تا آنجا كه ما مي دانيم( يا سازگار 
نيست يا اينكه پژوهشگران معناي آن ها را در نمي يابند. ضمن ذكر برخي 
از اين موارد به نظر مي رسد بررسي آن ها نيازمند خرد جمعي يا تعمق و 

واكاوي هاي بيشتر است.

بحث و تحليل یافته هاي پژوهش
نظریه ها در آثار بيروني

از جملــه نظريه ها در آثار بيرونــي مي توان به نظرية 
جابه جايــي )تكتونيــك( و حــركات صفحــه اي، تعادل 
زمين )ايزوســتازي(، تعــادل، تغيير تدريجــي، فاجعه ناگهاني 
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)كاتاستروفيســم( و رودخانه گرايي )يونيفورميتاريانيســم(، كوه زايي، 
نفوذپذيري آب و تشكيل حوضة آبريز، تغيير محيط هاي جغرافيايي، رد 

نظريات اشتباه و بيان داليل آن اشاره كرد.

تكتونيك و حركات صفحه اي
پيــش از اين از حــال زمين و جابه جا شــدن 
پاره هايي بر ســطح آن و در نتيجة آن جابه جا شــدن 
پاره هاي ميانين به سبب آن و لزوم حركت كلي زمين بر اين 
جهت سخن گفتيم كه بر اثر تغيير پيدا كردن فاصله ها از مركز 
كلي، طبيعت و آب و هواي نواحي تغيير مي پذيرد. اكنون مي گوييم اين 
حركتـ  هرچند اتفاقي و بي قاعده و در زمان اندك، اندك باشدـ  ممكن 
اســت بر امتداد قطرهاي كلي به تدريج صورت پذيرد، يا بر مركز اتفاق 
افتد، يا تركيبي از هر دو حركت باشــد و نيز ممكن است اين حركت 
ناگهاني با پيدايش مسبب آنكه انتقال يكبارة سنگيني ها از جايي به جاي 

ديگر است صورت پذيرد )نهايات، 1352: 33(.
دربارة انديشه هاي بيروني در باب جابه جايي قاره ها )تكتونيك برگه اي( 
مقاله اي با عنوان »ابوريحان بيروني خوارزمي، دانشمندي با انديشه هاي 
سدة بيســتمي در يك هزار سال پيش، انگارة جنبش پاره هاي پوستة 
جامد زمين و ايســتا نبودن برها« در مجلة ايران شناســي، شمارة 4، 
چاپ شــده است. خالصه آنكه انديشــه هاي بيروني در اين باب مورد 
توجه و قبول دانشمندان لرزه شناســي ايران قرار داشته و اين انديشه 
در ادبيات ايراني ريشــه هاي بس طوالني تري دارد به نحوي كه حتي 
ريشــه هاي آن را مي تــوان در ادبيــات پهلوي )پارســي ميانه( يافت 
 )بربريان، جســتاري در پيشــينة دانش كيهان و زميــن در ايرانويچ؛
.)http://www/talesh-09/12/96 iran.blogfa.com/post-69.aspx

جابه جايي قاره ها براي اولين بار در مغرب زمين در ســال 1620 
ميالدي توسط فرانسيس بيكن1 ارائه شد. سپس افراد ديگري 
چون آر.پي.اف پالســت و الكساندر فن همبولت و غيره 
نظرات مشــابهي در اين زمينه ارائه دادند. تا اينكه 
در سال 1912 آلفرد واگنر چنين بيان داشت 
كه قاره هاي كنونــي در جاي خود ثابت 
نيستند و حركت مي كنند )معيري، 
1381: 26(. اين انديشه تا سال 
1960 كه بخشــي از يك 
موسوم  جديد  نظرية 
تكتونيك  بــه 
صفحــه اي 
شــد، 

مورد پذيرش همگان قرار نگرفت )وايلي، 1381: 6(. اين نظريه سرانجام 
»زمين ساخت صفحه اي« )برگه هاي قاره اي( نام گرفت. طبق اين مدل 
الية جامد خارجي زمين يعني سنگ كره به قطعات مجزايي كه هريك 
صفحه2 ناميده مي شــود، تقسيم شده اســت. به نظر مي رسد كه اين 
صفحات آهسته اما پيوسته در حركت اند. وقتي مواد داغ از ژرفاي زمين 
باال آيند و به طور جانبي گسترش يابند، اين صفحات را با خود به حركت 
در مي آورند. در نهايت، حركت اين صفحات ســنگ كرة زمين ســبب 
بروز زمين لرزه، فعاليت آتش فشاني و تبديل توده هاي عظيم سنگي به 
كوه ها مي شود )جونز، 1388، ص 104(. چون هر صفحه به صورت واحد 
مجزايي حركت مي كند، بنابراين عكس العمل هاي متفاوتي در حد و مرز 
بين صفحات پديدار مي شــود. وجود سه نوع مرز بين صفحه اي تأييد 

شده است:
1. مرزهاي واگرا: مناطقي كه صفحات از يكديگر جدا مي شوند و در 

بين آن ها فاصله ايجاد مي شود.
2. مرزهاي همگرا: در مناطقي كه صفحات به طرف يكديگر حركت 

مي كنند و يكي از آن ها به زير ديگري فرو مي رود.
3. مرزهاي گســل تبدیل: مناطقي كه صفحات از كنار يكديگر 
حركت مي كنند و ضمن عبور ســبب خراش و دگرشــكلي مي شوند 

)تاربوك، 1388: 268(.
در نوشته هاي بيروني به تغيير در موقعيت جغرافيايي برگه هاي قاره اي 

نيز اشاره شده است:
و همة اين حاالت ناگزير نيازمند گذشت زمان هاي درازي بوده است 
كــه از چگونگي آن آگاهي نداريم و به همين جهت اســت كه آباداني 
ســرزمين ها به تناوب صورت گرفته است. چه، هنگامي كه پاره هايي از 
زمين از جايي به جاي ديگر منتقل مي شــود، سنگيني آن نيز جابه جا 
مي شــود و ميان سنگيني سوهاي مختلف زمين تفاوت پديد مي آيد و 
چون زمين هنگامي اســتقرار پيدا مي كند كه مركز ثقل آن مركز ثقل 
عالم باشد، بر زمين الزم مي شود كه اين اختالف را از ميان بردارد و در 
نتيجه مركز ثقل آن، بنابر اختالف نهاد پاره هاي جابه جا شدة آن مختلف 
خواهد بود. به همين جهت است كه دوري سرزمين ها از مركز زمين با 
گذشت زمان بر يك اندازه نمي ماند و چون برآمدگي زمين در جايي زياد 
شود و اطراف خود را پر كند، آب ها كم مي شود و چشمه ها گود مي افتد 
و دره ها ژرف مي شــود و آباداني، دشواري پيدا مي كند، پس مردمان از 
آنجا به جاي ديگر كوچ مي كنند و اين ويراني را به پيري زمين نسبت 
مي دهند و آباد شــدن و ويراني را به باليدن و جواني منسوب مي كنند؛ 
و چنين اســت كه گرمسيرها سردسير مي شود و سردسيرها گرمسير 

)نهايات، 1352: 19(.
چه، اعراب از زمان نياي نخستين خود، يقطان، در آن جايگزين بوده اند. 
و تواند بود كه در آن هنگام باديئ العرب دريا بوده است )نهايات، 1352: 

 .)21
اين بيابان عربســتان كه مي بينيم نخست دريا بوده و سپس پر شده 

است )نهايات، 1352: 2(.

تعادل زمين یا ایزوستازي
از ديگر نظريات بيروني كه مي توان ردپاي آن ها 
را در ادبيــات علوم زمين امــروزي يافت نظرية تعادل 
زمين )ايزوســتازي( اســت. ابوريحان در اين باره به هنگام 

گرچه 
خود بيروني در 

سال 427 قمري 
فهرست آثار خویش 

را فراهم و در آن 103 اثر 
خود را كه تا آن هنگام تأليف 

شده بود، ذكر و آن ها را دسته بندي 
موضوعي كرده است، در همان زمان 
نيز 10 اثر دیگِر در دسِت تكميل خویش 
را ذكر و مسلمًا تا پایان حيات كتب 
فزون تري كتابت كرده است كه تعداد 
آن ها را 143 نوشته اند
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بررسي سنگيني خشكي ها به علت انباشت مواد تخريبي و نياز به تعادل 
خشكي ها و درياها و شناوري آب ها نوشته است:

بر زمين الزم مي شود كه اين اختالف را از ميان بردارد و در نتيجه مركز 
ثقل آن، بنابر اختالف نهاد پاره هاي جابه جا شدة آن مختلف خواهد بود. 
به همين جهت است كه دوري سرزمين ها از مركز زمين با گذشت زمان 
بر يك اندازه نمي ماند و چون برآمدگي زمين در جايي زياد شود و اطراف 
خود را پر كند، آب ها كم مي شود و چشمه ها گود مي افتد و دره ها ژرف 

مي شود و آباداني دشواري پيدا مي كند )نهايات، 1352: 19(.
و اگر بخواهيم بر موازين طبيعي در اين باره ســخن بگوييم، بايد در 
انديشــة خود، كوه ها و درياها را از روي زمين براندازيم )نهايات، 1352: 

.)30
نظرية ايزوستازي توسط زمين شناس آمريكايي به نام دوتون در سال 
1889 براي پوستة زمين كه شناور در روي گوشته است پيشنهاد شد. 
اين نظريه در سال 1900 توسط مارسل برتراند دنبال شد. بر طبق اين 
نظريه، حركات پوستة ســرد زمين روي قسمت زيرين گرم آن باعث 

تعادلي شد كه پيدايش كوه ها را در برداشت )معيري، 1381: 37(.

نفوذپذیري آب و تشكيل حوضة آبریز
نفوذپذيري زمين و جابه جايي آب ها بر اثر آن و 
حركت آب در سطح و زير زمين و جمع شدن آب ها در 
حوضه ها و حركت سطحي و زيرزمين آن ها به سوي نواحي 
و سفره هاي عميق نيز از نظر بيروني به دور نمانده اند و وي منشأ 
تشــكيل درياها و درياچه ها را همين جابه جايي آب و اشكال مختلف 
حركت آب در روي زمين )همچون باران و برف و ذوب تدريجي آن ها( 

دانسته و در اين مورد در چند جاي نهايات نوشته است:
و فرو رفتن آب در خاك يا در زمين به سبب وجود شكاف ها فروتر رود 

)نهايات، 1352: 25(.
پس پاره هايي از آب بيرون افتاد و آب از اين برجستگي ها به جاهاي 
فرورفته پايين رفت و از محل گرد شــدن آب ها درياها ســاخته شــد 

)نهايات، 1352: 26( ]چگونگي تشكيل حوضة آبريز[.
و آب در دل كــوه فرو رود و همچون برف بر قله هاي آن ها فرو ريزد و 
از ايــن هر رود فراهم آيد و به دريا باز گردد )نهايات، 1352: 26( ]نفوذ 

آب حوضه[.
چنان كه مي دانيم، فراواني، حركت و قابليت در دسترس بودن آب هاي 
سطحي مستقيمًا در ارتباط با توانايي سنگ هاي مختلف و انواع خاك در 

.)Montgemery, 1989.1993( نگهداري و انتقال آب است

تعادل، تغيير تدریجي، كاتاستروفيسم و یونيفورميتاریانيسم
مفاهيمــي چون تعادل تدريجــي در ناهمواري ها، تغيير ناگهاني در 
شــرايط محيطي زمين و تأثير آن ها بر ناهمواري هاي زمين و يكساني 
عمل در فرايندهاي زميني از ديرباز مورد توجه دانشمندان علوم زمين 
بوده است. حتي امروزه نيز در اين زمينه كتب، مقاالت و گردهمايي هاي 
علمي برگزار مي شــود، به طوري كه عنوان همايش انجمن بين المللي 
ژئومورفولوژيست ها كه در سال 2015 برگزار شد »تدريج گرايي در برابر 
http://www/( تغييرات ناگهاني در تحول چشم اندازهاي زمين«3 است

.)geomorph.org/mt/mtreg.htm09/12/961
ابوريحان از جمله دانشمنداني است كه با مشاهده و تفكر در ناهمواري ها 

به 
يــن  ا

واقف  نكته 
شده كه كوه ها و 

تپه ها و درياها همواره 
به شكلي كه بشر در يك 

)عمر خويش(  زمانــي  مقطع 
بدان ها مي نگرد، يكسان نبوده اند و 

تحوالتي را به شكل تدريجي يا ناگهاني 
از سر گذرانده اند:

و چنين است كه با گذشت زمان دريا به خشكي 
و خشكي به دريا تبديل مي شود، و اگر اين كار پيش از 

نبودن مردمان در جهان بوده باشد دانسته نيست و اگر پس 
از آن بوده باشــد، گزارشي از آن بر جاي نمانده است. چه، اگر بر 

خبرها زمان درازي بگذرد، دنبالة آن بريده مي شــود، به ويژه آنكه در 
پيشامدهايي باشد كه خرده خرده )آرام، به كندي4( در پي يكديگر آيد و 

جز خواص كسي متوجه آن ها نمي شود )نهايات، 1352: 20(.
اين امر اشــاره به پديده هاي ژئومورفولوژي و زمين شناسي است كه 
در طي زمان هاي طوالني اتفاق مي افتد و به صورت كاتاســتروف و جز 
افراد متخصص كسي متوجه اين زمان طوالني و حوادث آن نمي شود. 
همچنين تلقي يونيفورميتاريانيسم و تكرار پديده ها در پي تأثير عامل 
يكســان و تعميم يافته ها از نوشتة زير مســتفاد مي شود، آنجا كه در 

نهايات المساكن مي نويسد:
ابن عميد در كتابش دربارة بناي شهرها نوشته است كه: زمين لرزه اي 
در رويان رخ داد كه زمان آن چندان دور نيست و چنان شد كه دو كوه 
به هم پيوست و راه بر رودها كه از ميان آن دو مي گذشت بسته شد و 
از روي هم انباشــته شدن آب ها درياچه اي پديد آمد. و هر جا كه آب 
گذرگاهي پيدا نكند چنين خواهد شد، هما ن گونه كه درياچة مردة 

پر آب )بحرالميت( از آب هاي رود اردن فراهم آمده است.
وي همچنين در باب تغيير و تبديل تدريجي پديده ها و اكوسيستم هاي 

بياباني در نهايات آورده است:
و چنين سنگي را كه در ميان آن گوش ماهي است در بيابان شني ميان 
جرجان و خوارزم نيز مي بينيم. اين بيابان در گذشته همچون درياچه اي 
بوده است ]تبديل درياچه به بيابان، پاليا[، چه، گذرگاه جيحون يعني 
نهر بلخ بر آن بوده و از كنار شــهري به نام بلخان مي گذشته )نهايات، 

دربارة اندیشه هاي بيروني در باب 
جابه جایي قاره ها )تكتونيك برگه اي( 

مقاله اي با عنوان »ابوریحان بيروني 
خوارزمي، دانشمندي با اندیشه هاي 
سدة بيستمي در یك هزار سال 

پيش، انگارة جنبش پاره هاي 
پوستة جامد زمين و ایستا 
نبودن برها« در مجلة 

ایران شناسي، شمارة 
4، چاپ شده 

است
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.)21 :1352
در طي چند قرن بعد از ميالد، فرض بر اين بود كه از عمر زمين بيش 
از چند هزار سال نمي گذرد و مطابق اين فرضيات هر پديدة بزرگي چون 
آتش فشان هاي مرتفع يا دره هاي عميق را بايد دليل بر وجود يك اتفاق 
غيرمترقبة زمين شناسي )نظرية كاتاستروفيسم( دانست. اين نظريات 
چنين بيان مي كند كه پديده ها به طور ناگهاني به وجود آمده و به اين 
ترتيب با سن كم زمين مطابقت داشته اند )در سال 1654 ميالدي اسقف 
اعظم جيمز آشپز براساس انجيل نتيجه گرفت كه زمين تقريبًا 6000 
سال سن دارد و 4004 سال قبل از ميالد مسيح خلق شده است(. اين 
افكار تا اواخر قرن هجدهم ميالدي همچنان اساس علم زمين شناسي را 
تشكيل مي داد تا اينكه در اين زمان مغلوب طرفداران عقيدة كساني شد 
كه معتقدند »پديده هاي سطح زمين در نتيجة اثر طوالني عواملي كه 
امروزه هم در روي زمين باعث تغييرات مي شوند به وجود آمده است«. 
اين تفكر توسط يك زمين شناس اسكاتلندي به نام جيمز هاتن )1726 
ـ 1798 م( چنين بيان داشت كه »زمان حال، كليد گذشته است، لذا 
بايد هميشه به اين نكته توجه داشت كه وقايع زمين شناسي جز در موارد 
استثنايي همگي بســيار كند و به آرامي در دوره هاي طوالني به وجود 

آمده اند )معيري، 1381: 3(.
مفهوم تغييرات يكنواخت و تدريجي )يونيفورميتاريانيسم( در اثر علل 
فيزيكي موجود توســط جيمز هاتن ارائه شده بود و سرانجام به وسيلة 
چالــز اليل5 )1875ـ  1817( مدافعــي قاطع پيدا كرد. چارلز اليل در 
كتابي تحت عنوان مباني زمين شناسي كه در سال 1830 منتشر شد به 

دفاع از نظرية »حال، كليد گذشته است« پرداخت )ايچر، 1366(.

كوه زایي
اســتمرار و تناوب پيدايش خشــكي ها و درياها 
بر اثر ســيكل فرسايش خشــكي و كوه زايي ناشي از 
چين خوردگي در رســوبات دريايي نيــز از نظر بيروني دور 
نمانده انــد. او بــا  توجهي دقيق به تناوب خشــكي ها و درياها و 
جايگزيني آن ها با يكديگر اشاره مي كند و درواقع به تغيير در محيط هاي 
رسوبي دريايي و ســپس عمل كوه زايي بر اثر فشار بر رسوبات دريايي 

دقت داشته است، آنجا كه مي گويد:
و چنين اســت كه با گذشت زمان، دريا به خشكي و خشكي به دريا 

تبديل مي شود )نهايات، 1352: 20(.
و هرجا كه كوه هاي ساخته شده اي از اين گونه سنگ هاي صاف كه در 
سرزمين ما از آن ها فراوان است ببينيم، خواهيم دانست كه پيدا شدن 
آن ها بر آن گونه است كه گفتيم و اينكه سنگ ها زماني فرو رفته و زماني 

ديگر برآمده اند )نهايات، 1352: 19ـ  18(.
آن نيز جابه جا مي شود و ميان سنگيني سوهاي مختلف زمين تفاوت 
پديد مي آيد و چون زمين، هنگامي كه اســتقرار پيدا مي كند )نهايات، 

.)19 :1352
شــايد اين نوشته اشــاره دارد به پديدة روراندگي يا شايد به زيرروي 
كناره هاي صفحات زمين كه پوسته هاي مختلف زمين رفتارهاي خاص 
خود را دارند »كه مركز ثقل آن مركز ثقل عالم باشد« يا اشاره به تفاوت 

مقدار گرانش زمين از جايي به جاي ديگر دارد.
و فرو رفتن آب در خاك يا در زمين به سبب وجود شكاف ها فروتر رود 
و نيز دانسته است كه پاره هاي خاك در صورتي كه همبستگي ناگزيري 

آن ها از ميان برود گرد بر گرد مركز قرار مي گيرد و چون چنين شود، آب 
از هر سو يكسان آن را فرا خواهد گرفت )نهايات، 1352: 25(.

... و پيش از اين از نوپديدي جهان و آنكه ممكن است زماني كه بر آن 
گذشته كوتاه باشد يا دراز، سخن گفتيم. پس امكان آن هست كه اين 
زمان براي يك دوره از دوره هاي اوج يا پاره اي از آن بسنده نبوده باشد، 
همان گونه كه ممكن اســت براي دوره هاي فراوان بسنده بوده باشد؛ و 
در آينده نيز چنين است. و وارد شدن در اين امر از راه استدالل ممكن 
نيست، مگر اينكه اخباري از پيغمبر در اين باره رسيده باشد و ارسطو چه 
نيكو كرده است كه با مشروط سخن گفتن، خود را از همة اين ايرادها به 

دور نگاه داشته است )نهايات، 1352: 31(.

تغيير محيط هاي جغرافيایي
تأثيرپذيري ناهمواري هاي زميــن از تفاوت در 
ميزان دريافت انرژي از خورشيد، تغيير محيط و تغييرات 
آب و هوايي، تأثير انرژي خورشيدي بر تغييرات ناهمواري ها 
و تغييراتي كه طي كواترنر اتفاق افتاده است و اين نكتة بديع كه 
طبيعت در پي خودتنظيمي است در چند جملة گيرا در آثار ابوريحان 
مي تواند ژئومورفولوژيست هاي ايران را به حيرت و تفكر وا دارد كه فردي 
در بيش از هزار سال قبل با وقوف به اين امر واقعي و پديده ها، سطرهايي 
از نوشــته هاي خود را بدان ها اختصاص دهد! به اين جمالت پر مغز و 

تفكربرانگيز دقت كنيد:
و چنين است كه گرمسيرها سردسير مي شود و سردسيرها گرمسير 

)نهايات، 1352: 19(.
و به سرزمين مصر، چنان كه ارسطوطاليس در كتاب آثار علوي خود 
گفته است، آب نيل گسترده بود و اين سرزمين صورت درياچه داشت، 
سپس آب نيل پس نشست و رفته رفته سرزمين هايي كه از آب بيرون 
ماند خشك شد و مردمان در آن ها جايگزين شدند و همة مصر شهرها 
و مردمان پر كردند، هرچنــد كه اكنون از آثار آبادي آن آگاهي ندارند 
)بي اطالعي مردم عامي از تغييرات محيطي و تغيير وسعت درياچه ها و 

تبديل درياچه به رود؟( )نهايات، 1352: 23(.
برآمده بودن خشكي هاي زمين از  آب، خاك و هوا را در كنار يكديگر 
نهاده است و آب آمادة آميختن و پيوستن است و اگر گرمي نبود چنين 

چيزي شدني نبود )نهايات، 1352: 26(.
»بلكه اين حركت داراي وقت ها و دوره هاي متفاوت باشد؛ چه، طبيعت 
خسته مي شود و آنچه به طبع صورت مي گيرد نيازمند آسايش است« 

)نهايات، 1352: 26(.
و اگر بخواهيم بر موازين طبيعي در اين باره ســخن بگوييم، بايد در 
انديشــة خود، كوه ها و درياهــا را از روي زمين براندازيم تا آنكه متأثر 
شــدن ناحيه هاي گوناگون با دور و نزديك شــدن خورشيد نسبت به 
ســمت الرأس هاي آن ها صورت طبيعي و منتظم پيــدا كند )نهايات، 

.)31 :1352

رد نظریات اشتباه و بيان دالیل آن
بيروني آنچه را كه متأخرين بيان داشــته اند به 
چالش مي خواند و سعي دارد با تشكيك در آن ها بنيادي 
نو در افكند و با ذكر اخباري كه از ديگران به وي رســيده، 
صحت آن ها را زير ســؤال مي برد. گرچه مطالــب زير دقيقًا در 
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راستاي علوم زمين و ژئومورفولوژي نيست، اما از باب چگونگي برخورد 
بيروني با نظرات ديگران قابل تعمق است.

و گفته انــد: )علماي هيئت( به ما خبر داده اند كه حركت بعد ابعد )از 
خورشيد( كه اوج نام دارد، بر توالي بروج حركتي دارد و از اين بر ما معلوم 
مي شود كه چون بعد اقرب بر فراز ربع )مسكون( شمالي واقع شود، دريا 
به اين ســو و آن سو و خشكي به جنوب منتقل خواهد شد؛ و در آنچه 
گفته اند از جهات گوناگون تردید نظر است )نهايات، 1352: 29( 

)بيروني اين نظرية اشتباه را رد كرده است(.
نخســت اينكه: اگر علتي كه آورده اند درست باشد، مي گوييم كه بعد 
اقــرب از فلك خارج المركز يا فلك تدوير در جنوب بر فراز ناحية واحد 
واقع نمي شود، بلكه بر فراز مداري است كه گرد بر گرد تمام كرة زمين 
را فرا گرفته است؛ و نيز چنين است بعد ابعد در شمال و بنابراين ناگزير 
بايد تمام مدار و آنچه نزديك آن است دريا باشد و برآمدن آب با خورشيد 
گردشي همچون پيدا شدن و برآمدن مد با ماه و درياها داشته باشد و اگر 
گفته شود كه چنين است در برابر ربع مسكون شمال در جنوب خشكي 
نيســت، الزم مي آيد كه در شمال مدار فروسوي اوج و آنچه نزديك آن 
اســت همگي خشكي آبادان يا غير آبادان باشد، در صورتي كه آنچه 

هست جز این است )نهايات، 1352: 29(.
و دوم آنكه: خورشيد به سبب نزديكي اش در جنوب و درست بر فراز 
اين ناحيه واقع بودن، اگر آب را به آنجا بكشــد ســبب آن مي شود كه 
ســنگيني آن ناحيه افزايش يابد و ناگزير دوري زمين از مركز يكسان 
نمي ماند و در سوي شمالي بيشتر و آشكارتر مي شود كه ابن عميد هم 
به آن اشــاره كرده است. پس الزم مي شود كه چون خورشيد به جانب 
شمال ميل مي كند و ناحية جنوب سرد مي شود، زمين يا پاره اي از آن به 
حال نخست خود باز مي گردد و حركت زمين و آب كه بر آن است گاه 

به سوي باال باشد و گاه به سوي پايين.
و سوم آنكه: حركت اوج چيزي است كه با رصد كردن گروهي از علماي 
هيئت پذيرفته شده و گروهي ديگر با رصد خود منكر آن شده اند. و من 
این سخن بدان نمي گویم كه منكر آن باشم، بلكه چگونگي حال 
را مي آورم، و پيش از اين از نوپديدي جهان و اينكه ممكن است زماني 
كه بر آن گذشته كوتاه باشد يا دراز، سخن گفتم. پس امكان آن هست 
كه اين زمان بــراي يك دوره از دوره هاي اوج يا پاره اي از آن بســنده 
نبوده باشد، همان گونه كه ممكن اســت براي دوره هاي فراوان بسنده 
بوده باشد؛ و در آینده نيز چنين است و وارد شدن در این امر از 
راه استدالل ممكن نيست، مگر اينكه اخباري از پيغمبر در اين باره 

رسيده باشد )نهايات، 1352: 30(.

نتيجه گيري
بي شك ابوريحان بيروني يكي از دانشمندان فعال 
در علوم مختلف بوده است. وي با تعداد تأليف بسيار از 
جمله محققاني است كه بيشتر تأليفات خود را بر مشاهدة 
دســت اول استوار ساخته اســت. ابوريحان را مي توان يكي از 
عالقه مندان جغرافيا و متفكــران عمدة علوم زمين و ژئومورفولوژي به 
حســاب آورد. تعدد آثار وي در زمينة علوم زمين و اشارات فراوان وي 
به پديده هاي زمين شناختي و ژئومورفولوژيك، او را در ميان دانشمندان 
ايراني اعصار و قرون برجسته مي سازد. با اتكا بر كتاب هاي نهايات االماكن 
لتصحيح مسافات المســاكن، اآلثار الباقيئ عن القرون الخاليئ و الجماهر 

في الجواهر 
بيروني  آثــار 
مورد بررســي قرار 
نشــان  يافته ها  گرفت. 
مي دهنــد كــه اشــارات و 
توضيحات وي در باب پديده هاي 
زمين را مي توان در سه بخش تلخيص 
نمــود: »نظريه ها«، »پديده ها و فرايندها« و 
»مواد، كاني ها و ســازندها«. برخي از توضيحات 
بيروني از جمله به نظرية تكتونيك و حركات صفحه اي، 
ايزوســتازي، تعــادل، تغيير تدريجي، كاتاستروفيســم و 
يونيفورميتاريانيسم، كوه زايي، نفوذپذيري آب و تشكيل حوضة 
آبريز، تغيير محيط هاي جغرافيايي، رد نظريات اشتباه و بيان داليل 
آن، اشــاره دارند. انتشــار اين نظريات و يافته هاي علمي در زمان وي، 

نشانگر پيشتازي وي در عرصه هاي نظريه پردازي بوده است.
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ابوریحان را مي توان یكي از عالقه مندان 
جغرافيا و متفكران عمدة علوم زمين و 
ژئومورفولوژي به حساب آورد. تعدد آثار وي 

در زمينة علوم زمين و اشارات فراوان 
وي به پدیده هاي زمين شناختي و 

ژئومورفولوژیك، او را در ميان 
دانشمندان ایراني اعصار 

و قرون برجسته 
مي سازد
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دکتر
 رحمت الّله
 فرهودی

مرضیه سعیدی
دبير جغرافيا و عضو هيئت تحريرية مجله

استاد؛   سالم 
بســيار خرســندیم که  

تا خوانندگان  فراهم شده  فرصتی 
مجلة رشــد آموزش جغرافيا با شخصيت 

علمی شــما آشنا شــوند. لطفًا خودتان را معرفی 
بفرمایيد.

 سالم. رحمت اهلل فرهودی هستم، استاديار )بازنشسته( دانشگاه 

تهران و دانشکدة جغرافيا.

 متولد چه سالی و کجا هستيد؟ 
 متولد آذر سال 1324 در شــيراز هستم. اصالتًا شيرازی ام، پدر و 

مادرم هم اهل شــيراز بودند. پدرم، دکتر محمد فرهودی، يک پزشک 
سرشناس و مشهور در شيراز بود.

  از دوران تحصيلتان بفرمایيد. 
 در شيراز مدرســه رفتم، در مدرسة نمازی تحصيل کردم و سال 

1342 ديپلم گرفتم. 

  لطفًا از دورة تحصيالت عالی هم بفرمایيد.
 اوايل ســال 1343 به اروپا سفر کردم، به کشور اتريش و يک دورة 
کالج را آنجا در نزديکی شهر وين گذراندم و چون نمراتم خيلی خوب 
بود، بعد به عنوان دانشجوی بورسيه مستقيمًا وارد دانشگاه فنی برلين 
در کشور آلمان شدم. از سال 1965 وارد تحصيل شدم و بعد از دو ترم 

بورسيه شدم و بعد هم رئيس خانة دانشجويی بودم.
در ســال 1350 )1970(، با عنوان کارشناســی ارشد نقشه برداری 
از دانشــگاه برلين غربی و در ســال 1355)1976(، با عنوان دکتری 
برنامه ريزی شهری و منطقه ای از دانشگاه فنی برلين غربی فارغ التحصيل 

شدم و بعد به ايران برگشتم. 

 اســتاد، چطور از مهندسی نقشــه برداری به دکترای 
برنامه ریزی شهری رسيدید؟ 

 موقعی که من در ســال 1970در آلمان فارغ التحصيل شدم در 

اروپا و امريکا تمام امور مربوط به برنامه ريزی شــهری و شهرسازی، 

با پيشکسوتان

دكتر رحمت اهلل فرهودي استاد پيشكسوت 
جغرافياي انساني دانشگاه تهران از چهره هاي 
تأثيرگذار بر حوزه این رشته با تربيت دانشجویان 
متعدد هستند.
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دست معمارها بود و معمارها هم تا جايی که ممکن بود خراب کاری 
کرده بودند، چون معمارها فقط از ديد ساخت وساز می ديدند و تمام 
امور و فعاليت های شهری و برنامه ريزی شهری و شهرسازی را از ديد 
سازه ها نگاه می کردند . دنيا به اين نتيجه رسيد که شهرسازی  ديگر 
فقط نمی تواند در انحصار معمارها باشد. در اين زمان بود که گفتند 
اصاًل برنامه ريزی شهری و شهرسازی يک علم ميان رشته است، يعنی 
بايد از تمام رشته ها وارد اين رشته شوند، حتی رشتة حقوق، اقتصاد، 
جغرافيا و ... . ما همان زمان در سال 1971 در آلمان رشتة ليسانس 
يا فوق ليسانس برای برنامه ريزی شهری و شهرسازی نداشتيم و آن 
موقــع دکترهای مختلف از رشــته های مختلف آمدند برای دکتری 
در اين زمينه، يعنی به تمام معنا ميان رشــته ای شد. وقتی من وارد 
اين رشــته شدم، دانشــجوی کناری ام از معماری آمده بود، ديگری 
از اقتصاد  و ... و تا ســال ها بعد که بــه آلمان رفته بودم مدير گروه 
شهرســازی يک حقوق دان بود. نمی خواهم بگويم که هميشه دنبال 
چيزهای جديد بودم و همون موقع متوجه شــدم که شهرســازی و 

برنامه ريزی و مسائل آن واقعًا ميان رشته ای است. 

 استاد، چه کسی در تحصيل و زندگی الگو و مشوق شما 
بوده است؟ 

من در کودکی پدرم را از دست دادم و تقريبًا هشت سالم نشده بود که 
پدرم فوت کرد. پدرم پزشــک خيلی معروفی بود و برادرهای بزرگ ترم 
همه تحصيالت عالی و دکتری داشتند؛ سه نفر پزشک، مهندس و استاد 
دانشگاه بودند. با وجود داشتن خانواده ای فرهيخته، من به دليل عالقه ای 
که به استاد راهنمايم داشتم او بيشترين تأثير را بر من داشت و الگوی 
مــن بود و اگر من برای خودم در زمينه ای کســی را الگو قرار  دادم آن 

شخص کسی نبود به جز استاد راهنمايم که نامش پيتر کلرن بود. 

 کدام ویژگی اش برای شما خيلی مهم و جذاب بوده است؟
 او يک کاتوليک متدين و خيلی خوب  و مهربان بود و به ساير اديان 
بسيار احترام می گذاشت و ارتباط خوبی با ساير انسان ها داشت. مثاًل من 
برای هفته ها می رفتم خانه اش و می ماندم. بعد از بازنشستگی خانه اش 
نزديک کوه های آلپ در اتريش بود. در آنجا بعد از انجام کارهايمان، خيلی 
وقت ها با هم راه پيمايی می کرديم و وقتی که مباحثة علمی داشتيم با 
اينکه می دانست من مسلمانم و واقعًا اعتقاد به اسالم دارم بسيار با احترام 
رفتار می کرد و می گفت که در دين خود، آدم راستين و معتقدی باشيد 
و هيچ وقت به من نمی گفت اعتقاد ما بهتر است و هميشه می گفت تو در 
اعتقاد خود راستين باش. آدم خيلی خيلی خوبی بود.                                                               
در آخر سال 55 وقتی به ايران آمدم سرباز بودم و بسيار مايل بودم که 
در دانشگاه باشم و دورة خدمت نظام وظيفه را در دانشگاه بگذرانم. اول 
رفتم دانشگاه شهيد بهشتی و حدود دو ماه در دانشگاه شهيد بهشتی کار 
کردم. آن موقع رئيس گروه شهرسازی آقايی بود به نام دکتر پروين؛ از 
اعضای گروه هم خانم گيتی اعتماد و آقای مهندس کاظمی بودند. مدتی 
آنجا بودم، اما جو و فضای دانشــگاه شهيد بهشتی برايم خيلی مناسب 
و مورد عالقه ام نبود. برای همين وقتی دانشــگاه تهران برای کار به من 
جواب مثبت دادند به آنجا رفتم. علت جواب مثبت هم اين بود که من در 
هر دو زمينة نقشه برداری و برنامه ريزی شهری و منطقه ای می توانستم 
در دانشگاه تهران کار کنم. چون دانشگاه تهران آن موقع در گروه جغرافيا 

رشتة کارتوگرافی داشت. اين رشتة کارتوگرافی يک بنيان گذار داشت به 
نام مهندس پورکمال، که خدا رحمتش کند. وقتی من آمدم دانشــگاه 
تهران، مهندس پورکمال حضور نداشتند و اساتيد دانشکده علوم مثل 

آقای دکتر بينا می آمدند برای تدريس.  
 وقتی من در دانشــگاه تهران شروع کردم به تدريس، مهر سال 56 
بود و من دروس نقشــه برداری و ژئــودزی و رياضيات عالی  را درس 
می دادم و در مقطع فوق ليسانس درس عمران و توسعه را برای رشتة 
برنامه ريزی شهری تدريس می کردم. همچنين تمام دروس مربوط به 
نقشه برداری را تدريس می کردم. در دانشکدة خودمان درس آمار هم 
می دادم و از سال 62 در دانشکدة هنرهای زيبا در گروه معماری درس 

معماری هم می دادم. 

 از سوابق اجرایی تان هم بفرمایيد؟ 
 در گروه جغرافيای دانشگاه تهران تدريس درس نقشه برداری داشتم 

و از ســال 62 مرتب در گروه شهرسازی دانشــگاه تهران درس دادم. 
همين طور در دانشکدة محيط زيست و دانشکدة هنر و گروه معماری 

هم تدريس داشتم.
در هنگام انقالب فرهنگی مدير گروه جغرافيای دانشکدة ادبيات بودم. 
از اواخر سال 59 تا خرداد 62 مدير گروه جغرافيای دانشگاه تهران بودم. 
در مشکل ترين زمان ممکن بعد از انقالب و در بحبوحة انقالب فرهنگی 
مسئوليت گروه جغرافيا را داشتم. خيلی سعی کردم در شرايط جديد و 
اصالح امور کسی آسيب نبيند و در اين زمينه خدا به من خيلی کمک 

کرد. 
سال 62 اســتعفا دادم، ولی جناب دکتر شيخ االسالمی که شخصی 
معمم بود قبول نمی کرد تا اينکه 15 روز بعد دوباره با سلب مسئوليت 

استعفا دادم و به  ناچار استعفای من را پذيرفتند.
بعد به مدت يک ســال )70 تا 71( معاون مؤسسة جغرافيا بودم  و 
سپس از سال 74 تا بهمن 1380 رئيس مؤسسة جغرافيا بودم. در همه 
اين سال ها تدريس داشتم و خيلی از دانشجويان را در مقطع دکتری و 

کارشناسی ارشد  در زمينة پايان نامه راهنمايی کردم. 

 استاد، یک خاطره از کارهای اجرایی تان بفرمایيد. 
 در ســال 76 سمينار جغرافيا و ســازندگی را برگزار کردم که 

بسيار خوب برگزار شد و در پايان، يکی از مهمان های ما جناب 
دکتر موسوی موحدی، معاون پژوهشی دانشگاه فرمودند 

که من تا بــه حال خيال می کردم جغرافيا نام رود و 
کوه و شهر و... هست، ولی االن متوجه شدم که 

جغرافيا چه قابليت هايی دارد و اين توانايی را 
دارد که به بهبود زندگی انسان ها کمک 

کند. 
يــک   1974 ســال  در 

در  ايرانی  ســمپوزيوم 
شــهر مارلو آلمان 

برگزار شد. اين 
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را  ســمپوزيوم 
برگزار  اهلرز  پروفسور 
کرد و از ايــران فقط دکتر 
شــفقی در مــورد فوالدشــهر 
صحبت کــرد و من هم ســخنرانی 
کردم، چون قدرت بيان خوبی داشــتم. 
پروفسور فرموده بود هر کسی بتواند سخنرانی 
کند حق الزحمه دريافت می کند. چند ماه گذشت و 
حق الزحمة من پرداخت نشد. من به پروفسور اهلرز نامه 
نوشتم که حق اين بود که حق الزحمه ام را همان جا پرداخت 

می کرديد. البته به نامه ام پاسخ داد و حق الزحمه پرداخت شد. 

 استاد، از فعاليت هایتان در مؤسسة جغرافيا بفرمایيد. 
 تالش زيادی برای مؤسســه انجــام دادم، هم به لحاظ فيزيکی و 
مکان و هم به لحاظ فعاليت پژوهشی. بعد از دانشکدة فنی در مؤسسه 
با رتبة دوم فعاليت های پژوهشی داشتيم. اطلس ژئومورفولوژی را کار 
کرديم، طرح آمايش سرزمين استان اصفهان را انجام داديم ، چند طرح 
و پژوهش برای محيط زيست کار کرديم، چندين پژوهش برای مرکز 
پژوهش های مجلس انجام داديم و طرح هايی را با سازمان نقشه برداری 
کار کرديم ... در ادامة همين فعاليت ها بود که مسئوالن به صرافت تبديل 
گروه جغرافيا به دانشکدة جغرافيا افتادند. من فقط خواسته ام اين بود 
که مؤسسه را دانشکده نکنند، بلکه مؤسسه باقی بماند و دانشکده هم 

تشکيل شود.
متأسفانه مؤسسة جغرافيا در اثنای تشکيل دانشکدة جغرافيا آسيب 
ديد و هرچه ســعی کردم مؤسسة جغرافيايی را کنار دانشکدة جغرافيا 
حفظ کنم به داليلی مخالفت می شــد. برای همين من از مســئوليت 
مؤسســة جغرافيا استعفا دادم تا آســيب های وارد شده به مؤسسه در 
زمان بنده اتفاق نيفتاده باشــد. اما معتقدم که می شــد مؤسسه را زير 
چتر دانشکده جغرافيا حفظ کرد. کاش کمی درايت به خرج می دادند 
و مؤسســه را از بين نمی بردند. بعداً در مؤسسه فقط اطلس تهران را با 

کمک شهرداری کار کردند. 

 استاد، حاال که فرصت بيشتری برایتان فراهم شده است، 
اوقات فراغتتان را چگونه سپری می کنيد؟ 

 بيشــتر مطالعه می کنم و در مرحلة بعدی دوست دارم وقتم را با 
خانواده ام سپری کنم.

 از ميان کتب با موضوعات مختلف، بيشتر چه کتاب هایی را 
مطالعه می کنيد؟ تاریخ؟ رمان؟ شعر؟ سياسی؟ ... 

 بيشــتر به کتاب هايی مثل ديوان موالنا و حافظ عالقه دارم، چون 
پيوندی با عرفان و مسائل عرفانی دارند.

 بزرگ ترین آرزوی شما برای ایران چيست؟ 
 برای ايران واقعًا پيشرفت آرزو دارم. اميدوارم از اين مشکالتی که 

داريم مانند تورم و بيکاری و ... عبور کنيم. 

 آیا مورد لذت بخشی از دانشجویان در دوران تدریستان 
به یاد دارید؟ لطفًا تعریف کنيد. 

 بهترين چيزی که از دوران تدريس در ذهنم مانده، مســافرت ها و 
بازديدهای علمی است که با آن ها داشتم. 

 اولين ســفرم با دانشــجويان در اوايل ســال 57 برای کارآموزی به 
منطقة بسيار خوش آب و هوای مهدي شهر )فعلي( در استان سمنان 
بود که يک هفته طول کشيد. سال 58 هم يک مسافرت خيلی خوب 
با همکاران به غرب ايران رفتيم. سفر بعدی را سال 67 به چابهار رفتيم. 
توصية من به معلمان و همکاران اين است که تا جايی که امکان دارد با 
دانشجويان به سفر بروند. در سفر خيلی راحت تر می شود ارتباط برقرار 

کرد و آموزش داد. 

 آیا تا به حال به این فکر کردید که در جای دیگری زندگی 
کنيد؟ خارج از تهران یا ایران؟ 

 ايران، ايران را خيلی دوست دارم. هر قسمتی از ايران خوب است. 
می توانم ادعا کنم کل ايران را گشته ام، از جنوب تا شمال از بندر گواتر 
تا ســرخس، از زاهدان و اهواز و خرمشهر بگير تا هر کجای ايران. من 
جاهايی را رفته ام که نامش به گوش خيلی ها نرسيده، مثل درياچه لئون 
در سبالن. هر شهری که بگوييد من يه جوری به آنجا سفر کرده ام حاال 

يا با دانشجويان و همکاران يا با خانواده و دوستان. 

 استاد، کدام شهر را خيلی دوست دارید؟ اگر قرار باشد 
شهری را برای زندگی انتخاب کنيد و فقط برای دلتون انتخاب 

کنيد کجاست؟ 
 همون شهر شيراز، هنوز هم شيراز.

 
 چرا این قدر شهر شيراز را دوست دارید؟ 

 من حتی روی گســترش شيراز حساســم و خيلی فکر کردم و 

صحبت کردم و مقاالت متعددی در اين باره نوشتم. شيراز يک رودخانة 
خشک دارد و شهر شيراز در قديم فقط يک طرف رود بود. شيراز قديم 
که در آن بزرگ شــديم روی رودخانه اش اصاًل پلی نداشت و فقط يک 
پل داشت که به آن می گفتند پل علی ابن حمزه، يعنی اون پل قديمی و 
آن طرف رودخونة خشک اصاًل ارتباطی به اين طرف نداشت. در زمستان 
که رود آب دار می شد، بعضی از دانش آموزان که از روستاهای آن طرف 
رود به مدرسة ما می آمدند، ديگر تا کم شدن آب قادر به مدرسه آمدن 

نبودند. 
به مرور در دهة 40 و 50 پل های متعددی روی رودخانة خشــک 
زدند و باعث شــد شهر گسترش پيدا کند و آن طرف رود هم جزء 
شــهر شــد، و گرنه شــيراز به علت کوه هايی که در اطراف دارد به 
حالت خطی بين دو کوه و رودخانه توســعه  يافته است. برای اينکه 
شيراز را از گسترش خطی خارج کنيم که هنوز هم خطی است در 
آن موقع پل زديم، ولی االن بايد تونل بزنيم تا از گســترش خطی 

بيشتر جلوگيری شود. 
گســترش خطی باعث شده اســت تا مقدار زيادی از باغ ها و فضای 
ســبز شيراز از بين برود. در گذشته شــيراز 4000 هکتار باغات انگور 
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داشت که االن به کمتر از 1500 هکتار رسيده است و برای ممانعت از 
نابودی باغات بايد جلوی گسترش خطی شهر گرفته شود و شهر را به 

دشت های آن طرف رود برسانيم. 

 استاد، چرا پيشنهادتان را برای اجرایی شدن به سازمان 
یا نهادی ارائه نکرده اید؟ 

 آنچه از دســت من برمی آمد انجام دادم. در روزنامه خبر به صورت 
مقاله چاپ شد و يک بار ديگر هم در روزنامة ديگری به چاپ رسيد، ولی 
مسئوالن اگر بخواهند پيگير می شوند. البته من دانشجويانی داشتم که 
شهردار شيراز يا شهردار برخی قسمت های ديگر مانند شهرستان های 
شيراز شدند و به آن ها گفتم ولی اتفاقی نيفتاد. البته شايد دست آن ها 

هم بسته بود.

 می گویند شما هميشه سعی داشته اید بهترین کار را به 
نفع دانشجویان انجام دهيد، حتی اگر خودتان اذیت شده اید. 

می شود لطفًا یک مورد را تعریف کنيد.
 يکی از مسائلی که خيلی به يادم مانده يک کوته بينی در برخی 
از همکاران ما وجود داشت. آن ها که در قسمت بازگشايی دانشگاه 
بودند، رشــته کارتوگرافی را بازگشايی نکردند، و برای گرايش های 
جغرافيايی درس ارائه شد، گرايش کارتوگرافی را بازگشايی نکردند 
و آن موقع مــن مدير گروه جغرافيا بودم  و دکتر شيخ االســالمی 
رئيس دانشــگاه تهران بود. تعدادی از دانشجويان مراجعه و گاليه 
کردند که چرا گرايش کارتوگرافی بازگشايی نشده و برای ما درس 

ارائه نکرده اند و ... 
مــن دلم می خواســت که به آن هــا کمک کنم کــه بعد از چند 
ســال بتوانند درسشــان را تمام کنند و فارغ التحصيل شوند. دلم 
نمي خواست اين دانشجويان اذيت شوند و به آن ها آسيبی برسد. به 
همين منظور با مدير گروه نقشه برداری دانشگاه خواجه نصير تماس 
گرفتم و وضعيت را شــرح دادم و خواهش کردم که دانشــجويان 
کارتوگرافی ما دروس معادل در آنجا بخوانند تا در زمان بازگشــايی 

برايشان محاسبه شود. 
مدير گروه نقشه برداری دانشــگاه خواجه نصير از اينکه دانشجويان 
رشتة جغرافيا از گروه دانشکده ادبيات و علوم انسانی آمده بودند نگرانی 
داشتند. من به ايشان اطمينان دادم که اين دانشجويان بسيار خوب و 
فعال اند و از دانشجويان خودشان هم بهتر کار می کنند و ضمانت کردم 

و ايشان پذيرفتند.
از اين دانشــجويان تعدادی بســيار فعال اند، مثل آقای دکتر مهدی 
عزيــزی، رئيس پرديس هنرهای زيبا و عضو شهرســازی. دکتر علی 
عزيزی در دانشــکدة فنی و گروه نقشــه برداری فعاليت دارد و گروه 

نقشه برداری را به وجود آورده است.
به دليل همين ماجرا، مــن را مؤاخذه کردند که بدون هماهنگی با 
دانشگاه خواجه نصير مکاتبه کرده بودم. وقتی پرونده را آوردند، ديدند 

که نوشته شده »پيرو مذاکرات تلفنی« و من تبرئه شدم و ... 
من اختالف شخصی با هيچ کس نداشتم و هميشه سعی کردم از 
حقوق دانشجو و همکارانم دفاع کنم و از اين بابت بسيار خرسندم.

  استاد، اجازه هست از زندگی خصوصی تان بپرسيم؟ 
 بله

  چند فرزند دارید؟ کمی از آن ها هم بشنویم.
 سه فرزند دارم: يک دختر که در رشته برق و مخابرات دانشگاه 

خواجه نصيــر تحصيــل کرده  و متولــد 58 اســت و دارای مدرک 
فوق ليسانس برق درباره ساخت ماهواره هاست. دو پسر، يکی متولد 
ســال 62  که در رشتة برق تحصيل کرده و سال ها مدير کارخانه ای 
بود که قطعات کامپيوتری طراحی می کردند و اکنون در فعاليت هاي 
تجاري فعاليت دارد. پسر ديگرم متولد سال 64 است و فوق ليسانس 
مکانيک از دانشــگاه تهران دارد و به عنوان مهندس مشاور به انرژی 

اتمی خدمات می دهد. 

  استاد، فرزندان شما مثل خودتان نبوده اند؟ 
 شــايد ما بچه های قديم بچه هايی بوديم که روی پای خودمان 

می ايســتاديم. من هنوز 18 سالم نشده بود که سوار اتوبوس شدم و 
با اتوبوس از شــيراز به تهران آمدم و از تهران هم به ارزروم در ترکيه 
رفتم. بعد يکی دو شب آنجا بودم و با قطار دودی از ارزروم تا استانبول 
که در تونل حرکت می کرد، رفتم. بعد از چند روز ويزای يوگســالوی 
و بلغارســتان را گرفتم و رفتم تا مونيخ در آلمان و از مونيخ تا برلين 
با قطار رفتم. برادرم برلين بود، اما من قبل از ديدار برادر برای خودم 
مسکن تهيه کردم. مقصودم اينست که ما روی پای خودمان ايستاده 

بوديم و نسل جديد اين جور نيستند.

 چه پيامی برای معلمان جغرافيا دارید؟
 امروزه کار معلمی، استادی و درس دادن بسيار دشوار و مشکل شده 
است. اکنون معلمان بايد خيلی مطالعه کنند و با دست پر وارد کالس 
بشوند، چون حاال مثل گذشته نيست، هر صحبتی که سر کالس داريم 
دانش آموز يا دانشجو يواشکی در زير ميز در گوگل جست وجو می کند 
و عکس العمل نشــان می دهد. پس بايد مطالعة زيادی داشته باشيم و 

دانشمان کاماًل به روز باشد. 
يادآوری ديگرم اين اســت که بيشــتر کتب و مقاالتی که اســتفاده 
می کنند خيلی قابل وثوق و اطمينان نيستند، بهتر است از مرجع اصلی 
استفاده کنند تا صحت و درستی مطالبی که ارائه می شود، بيشتر باشد.

 نکتة ديگر در مورد رابطة ميان معلم و دانشجوست. خيلی خوب است 
که با هم رابطة بهتر و نزديک تر داشته باشند و اين به پيشرفت علمی کمک 

می کند. معلمان سعی کنند روابط خوبی با دانشجويان داشته باشند. 

 استاد، چه پيامی برای دست اندرکاران مجلة رشد جغرافيا 
دارید؟

 آرزوی توفيق  برای همگی و به ويژه دکتر شايان دارم که دانشجوی 
من بودند. سالم مرا به ايشان برسانيد.

 برای همکاری و پاسخ به پرسش ها تشکر و سپاس فراوان 
دارم.
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دكتر مسعود جاللي
 استاد  گروه اقليم دانشگاه زنجان

ليال حسينجانی
دانشجوي دكتراي تغيير اقليم، دانشگاه زنجان

دبير جغرافيا 
علي شاهبائي

 دانشجوي دكتراي تغيير اقليم، 
دانشگاه زنجان

وزش باد 
در جنوب  شرق

 ايران

چكيده
جمعيت  رشد  با 

منابع  از  بهره برداري  و 
جهان  فسيلي،  سوخت هاي 

با مسائل زیست محيطي فراواني 
مواجه شده اســت. از سویي دیگر، 

تغييرات اقليمــي و افزایش مصرف انرژي 
بــرق موجب تأكيد بر اســتفاده از انرژي هاي 

باد به عنوان یكي  تجدید پذیر شده اســت. انرژي 
از انرژي هاي تجدید پذیر داراي مزایاي فراواني اســت 

كه در مكان هاي بادخيز مورد اســتفاده قرار مي گيرد. لذا در 
پژوهش حاضر، پتانسيل انرژي باد با روش تحليل فضایي و با كاربرد 

داده هاي ســرعت باد براي دورة 1961 تا 2012 براي جنوب  شرق ایران 
)استان هاي كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان( ارزیابي شده است. 

نقشه هاي آمارة موران محلي،٭G و بيضي استاندارد براي هر فصل در محيط 
نرم افزار Gis ترسيم و براساس آن ها پتانسيل هاي باال، متوسط و پایين استفاده 
از این انرژي مورد ارزیابي و راهكارهاي الزم براي استفادة بهينه از انرژي باد 
در جهت باد در جهت توسعة پایدار این مناطق ارائه شده است. نتایج حاكي 
از این است كه در محدودة مورد مطالعه، فصل بهار ميزان سرعت باد در 21/3 
درصد از مساحت محدوده، فصل پایيز 25/5 درصد مساحت، فصل تابستان 
18/8 درصد از كل مساحت و فصل زمستان 22/2 درصد مساحت منطقه داراي 

پتانسيل باالیي براي استفاده از انرژي باد است. 

كليد واژه ها: پراكنش فضایي، آمارة موران محلي، آمارة ٭G، جنوب  شــرق 
ایران، وزش باد، انرژي باد 

تحليل پراكنش 
فضايی

اقليم شناسی
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دكتر مسعود جاللي
 استاد  گروه اقليم دانشگاه زنجان

ليال حسينجانی
دانشجوي دكتراي تغيير اقليم، دانشگاه زنجان

دبير جغرافيا 
علي شاهبائي

 دانشجوي دكتراي تغيير اقليم، 
دانشگاه زنجان

مقدمه
جهــان امــروز با رشــد روز افــزون جمعيت و 
بهره برداري بيش از اندازه از منابع سوخت هاي فسيلي 
مواجه است. اين امر موجب شده است كه پيامدهاي منفي 
اســتفاده از اين منابع انرژي، مانند آلودگي هاي زيست محيطي ، 
آلودگي هوا و ... چشــمگيرتر از گذشته باشد. از طرفي وقوع تغييرات 
اقليمي بر اثر انباشت گازهاي گلخانه اي و افزايش تقاضاي مصرف انرژي 
برق در سراسر جهان در سال هاي اخير، موجب تأكيد بيشتر بر استفاده 
از انرژي هاي تجديد پذير شده است كه داراي صرفة اقتصادي بيشتر با 
آلودگي كمتر هستند. از اين جهت منابع انرژي هاي پاك و تجديد پذير 
نظير انرژي خورشــيدي، باد، امواج زمين گرمايي، بيوماس )هيدروژن 
زيست توده( و انرژي هيدروليك مورد توجه جهانيان قرار گرفته است و 
بر كاربرد و توسعة استفاده از اين انرژي ها و افزايش سهم اين منابع در 
سبد انرژي جهاني با توجه به شرايط زماني و مكاني كشورها تأكيد شده 
است. انرژي باد به عنوان يكي از انرژي هاي تجديد پذير از مزاياي زيادي 
همچون رايگان بودن،  عدم انتشار آلودگي هاي زيست محيطي، عدم نياز 
به استفاده از ساير سوخت هاي فسيلي براي تبديل انرژي، وزش تقريبًا 
دائمي، عدم نياز به ســطح وســيع براي نصب تجهيزات مورد نياز و ... 
برخوردار است. استفاده از اين انرژي در زمان هاي گذشته براي حركت 
قايق و كشتي هاي بادباني و آسياب هاي بادي صورت مي گرفته است و 
به تدريج با گسترش فناوري از اين انرژي براي توليد الكتريسيته استفاده 
شده است به طوري كه براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي شوراي 
جهاني، انرژي باد كشورهاي صنعتي بيشترين سهم را در نصب تجهيزات 

براي استفاده از باد در سال 2013 دارند )ولدي، 1393: 2(.
با توجه به نقش انرژي هاي نو و تجديد پذير در حفاظت محيط زيست 
شايسته است توان هاي محيطي مناطق براي استفاده از اين منابع انرژي 
شناســايي شود و تالش ها در جهت بهره برداري از آن ها افزايش يابد. با 
هدف شناســايي مناطق مستعد بهره برداري از انرژي باد، پژوهش هاي 
متفاوتي در ايران و ساير نقاط جهان انجام شده است. سليورا1 و همكاران 
)2008( از روش كريجينگ و شبكة عصبي براي برآورد سرعت باد 
در جزيرة سيسيل ايتاليا استفاده كردند و به اين نتيجه رسيدند 
كه روش كريجينگ از دقت بااليي در درون يابي برخوردار 
است. همچنين روش هاي آماري توزيع ويبول و ريلي 
از روش هايي هستند كه بسياري از پژوهشگران 
براي محاسبة احتماالتي سرعت و چگالي باد 
به  منظور پتانسيل سنجي انرژي باد يك 
منطقه از آن ها استفاده كرده اند. با 
ايــن روش ها مي توان مناطق 
مناسب يا نامناسب براي 
استفاده از انرژي باد 
را تشخيص داد. 
جملــه  از 

پژوهش هايي كه براســاس اين روش ها صورت گرفته اســت مي توان 
به فــري پيس و همــكاران2 )2010(، كيهاني و همــكاران )2010(، 
ميرحسيني و همكاران )2011(، علمداري و همكاران )2012(، حسين 
و ياسمين )2012(، احمد شاتا )2012(، آكپينار3 )2013(، مصطفي پور 
و همكاران )2013(، يانيك تپه4 و همكاران )2013(، آكورده5 و همكاران 
)2013(، مصطفي پور و همكاران )2014(، خاهرو6 و همكاران )2014( و 
محمدي و همكاران )2014( اشاره كرد كه نتايج كار اين محققان وجود 
شرايط مناسب يا نامناســب براي استفاده از انرژي بادي در مكان هاي 
تحت بررسي را نشان داده است. همچنين برخي از پژوهشگران از توزيع 
ويبــول و برخي روش هاي آماري ديگر چون لوگ نرمال، گشــتاوري، 
بيشينة درست نمايي و تابع لجستيك روش تجربي، بيشينة درست نمايي 
اصالح شده براي پتانسيل ســنجي انرژي باد استفاده كرده اند كه از آن 

جمله مي توان به كارهاي وئو7 و همكاران )2013( اشاره كرد. 
در مقاالت منتشــر شــدة  داخلي روش توزيع ويبول براي محاسبة 
پتانسيل سنجي انرژي باد بيشــترين كاربرد را دارد و در مقاالتي نظير 
زاهدي و همكاران )1384(، حق پرســت كاشاني و همكاران )1384(، 
گندمكار )1388(، رحيم زاده و همكاران )1388(، علمداري و همكاران 
)1390(، سعيدي و همكاران )1390(، نعمت الهي و همكاران )1390(، 
حســيني و همكاران )1390(، اميدوار و دهقــان )1391(، مينائيان و 
همكاران )1392( مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين رحيم زاده و 
همكاران )1388(، جهانبخش و همكاران )1393( به منظور برآورد انرژي 
بــاد از توابع پيوندي، توزيع هاي ويبول و معكوس، پارامتري هاي توزيع 
ويبول از قبيل گرافيكي، تجربي، گشتاورها، عامل الگوي انرژي، بيشينة 
درست نمايي و گشتاورهاي وزني احتماالتي انرژي باد را مورد ارزيابي قرار 
داد اند كه در مناطق تحت  بررسي، برخي نواحي براي استفاده از انرژي 

باد مناسب تشخيص داده شده است. 
ولدي )1393( با روشي متفاوت با استفاده از عمليات ميان يابي به روش 
كريجينگ و سپس انجام تحليل خوشه اي نواحي همگن از نظر سرعت 
و ضريب تغييرپذيري باد ايران را شناسايي كرد و پتانسيل انرژي باد در 
هر ناحيه را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش با انتخاب ايستگاه هاي 
نمونه و با اســتفاده از نرم افزار Windographer پتانسيل انرژي باد 
در هر يك از پهنه ها را محاسبه كرد. نتايج حاكي از وجود ميزان باالي 
انرژي باد در ايستگاه هاي خوشة اول و ششم شامل سواحل جنوبي كشور 
و ايستگاه منجيل و پتانسيل ضعيف در خوشه هاي دوم، سوم و چهارم 
شامل بخش هاي مركزي، شمال شرق و غرب ايران و پتانسيل متوسط 
در خوشه هاي پنجم و هفتم شامل سواحل درياي عمان، نواحي شرقي 

و غربي ايران است. 
براســاس توضيحات بيان شده، در پژوهش حاضر تالش شده است با 
اســتفاده از روش هاي تحليل فضايي، پتانسيل استفاده از انرژي باد در 
استان هاي سيستان و بلوچســتان، كرمان و هرمزگان ارزيابي شود تا 
براساس آن بتوان مناطق مستعد براي بهره برداري بهينه و حداكثري از 

اين انرژي را مشخص كرد. 

محدودة مورد مطالعه 
محدودة مورد بررســي در اين پژوهش در برگيرندة 
قسمت هاي جنوب  شرقي ايران، شامل استان هاي كرمان، 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان است )شكل1(. مساحت اين 
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محدوده داراي وســعت تقريبي 433 هزار كيلومتر مربع بوده و در 
مختصــات 25 درجه و 3 دقيقه تا 32 درجة عرض شــمالي و 51 
درجه و 41 دقيقه تا 63 درجه و 21 دقيقة طول شــرقي قرار گرفته 
اســت. به صورت كلي، آب و هواي بخش هاي شمالي و مركزي اين 
محدوده گرم و خشــك است و شرايط بياباني در آن استيال دارد. در 
قســمت هاي جنوبي منطقه، نزديكي به خليج فارس و درياي عمان 
موجب شــده است شــرايط اقليمي تا حدودي تعديل شود و آب و 
هواي اين نواحي نســبت به بخش هاي شــمالي و مركزي، قدري 

معتدل و مرطوب تر است. 

شکل 1: محدوده ی  جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

مواد و روش ها 
در پژوهش  حاضر به منظور بررسي رفتار فضايي 
سرعت وزش باد از داده هاي روزانة اين فراسنج استفاده 
شده كه براي بازة زماني 1961 تا 2012 از سازمان هواشناسي 
كشور اخذ شده است. سپس به منظور تحليل فضايي سرعت باد 
در كل ناحية مورد بررسي در نخستين گام با استفاده از روش كريجينگ 
اقدام به ميان يابي داده هاي ايســتگاهي باد و توليد داده هاي ياخته اي 
شده اســت. در گام بعدي، با توليد داده هاي ياخته اي، از داده هاي سه 
ماهة هر فصل ميانگين گرفته شــده و داده هاي مربوط به ميانگين هر 
فصل به دست آمده است. سپس به منظور تحليل رفتار فضايي داده هاي 
جغرافيايي )سرعت وزش باد( با توجه به ويژگي هاي آن ها با توزيع آماري 
از شاخص بيضي استاندارد، آمارة موران محلي و ٭G استفاده شده است 
تــا الگويي بهينه براي نمايش توزيع آمــاري داده هاي باد در فضاي به 
دست آيد. بيضي استاندارد به ما امكان مي دهد كه اگر توزيع عوارض و 
پديده ها در فضا از الگوي جهت دار برخوردار باشد آن را شناسايي كنيم. 
اگرچه مي توان تا حدودي جهت داده ها را با نمايش اولية آن ها دريافت، 
اما بيضي اســتاندارد اين جهت گيري را به طور دقيق و آماري محاسبه 
مي كند و به نمايش درمي آورد. اين آماره از طريق روابط 1و 2 محاسبه 

مي شود )بلياني و همكاران، 1393: 154(. 
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رابطة 2
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X� به ترتيب ميانگين   , �Y  بوده و i مختصات yi و xi در روابــط باال
مركزي عوارض و n برابر با تعداد كل عوارض در الية مورد مطالعه است. 
آمارة موران محلي خوشــه بندي كلي متغيرها را نشان مي دهد و براي 
آشكارســازي الگوي فضايي تفاوت هاي محلي از آمارة خودهمبستگي 
موران محلي استفاده مي شــود. اين شاخص تفاوت فضايي ارزش هاي 
هــر ياخته و ياخته هاي مجاورش را اندازه گيري و معناداري آن ها را نيز 
ارزيابي مي كند. اين آماره شكل تجزيه  شدة آمارة موران جهاني است و 

براساس رابطة )3( محاسبه مي شود )بلياني و همكاران، 1393: 163(.
رابطة 3
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در رابطة N ،3 تعداد ياخته ها )مشاهدات فضايي(، xi  و yi به  ترتيب 
مقادير مشاهده شدة استاندارد ياختة i  ام و j ام هستند، wij  مقدار وزن 
فضايي استاندارد شــده و مجموع وزن ها برابر 1 است. شاخص  ديگري 
كه به منظور ارزيابي خودهمبســتگي فضايي مورد استفاده قرار گرفته، 
شاخص ٭G است. اين شــاخص نقاط توزيع داده هاي مكان محور را با 
توجه به نوع داده و تحليل هاي همبستگي فضايي به صورت عدد نمرة 
استاندارد نمايش مي دهد. رابطة اصلي اين آماره به صورت رابطة 4 است 

)بلياني و همكاران، 1393: 165(.
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در ايــن رابطهxi مقدار خصيصه براي عارضــة wijj وزن فضايي بين 
و S نيز از  -X عارضة i و j و n برابر با تعداد كل عارضه هاســت. مقادير

روابط 5 و 6 محاسبه مي شوند. 
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طبقات نمرة  استاندارد براي اين آماره به شرح جدول1 است )بلياني و 
حكيم دوست، 1393: 166(.

جدول1: طبقات نمرة استاندارد آمارة  G٭
الگوي پراكنش فضایيسطح معنادارينمرة استانداردردیف

1ê -2/580/01خوشه اي قوي- سرد- سرد

خوشه اي متوسط- سرد- سرد1/960/05- 2-2/58

خوشه اي ضعيف- سرد- سرد1/650/10-  3-1/96

تصادفي- توزيع ناموزون-1/65- 4-1/65

خوشه اي ضعيف- داغ- داغ51/65-1/960/10

خوشه اي متوسط- داغ- داغ2/580/05- 61/96

7 ê2/580/01خوشه اي قوي- داغ- داغ

بــا توجه بــه توضيحات باال و بــا در نظر گرفتن ضرورت شــناخت 
پتانسيل هاي محيطي مناطق مختلف كشور به  منظور استفاده از انرژي 
باد در جهت توليد برق، در پژوهش حاضر تالش شــده است با استفاده 
از روش هاي ذكر شــده، نقشــه هاي آمارة موران محلــي، ٭G و بيضي 
استاندارد براي هر فصل در محيط نرم افزار Gis ترسيم و براساس آن ها 
پتانســيل هاي باال، متوسط و پايين استفاده از اين انرژي در استان هاي 
كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان ارزيابي و راهكارهاي الزم براي 
استفادة بهينه از انرژي باد در جهت توسعة پايدار اين مناطق ارائه شود. 

یافته هاي پژوهش 
با هدف شناســايي و ارزيابي پتانسيل استفاده از 
انرژي باد در مناطق مختلف استان هاي كرمان، سيستان 
و بلوچستان و هرمزگان، در اين بخش الگوي فضايي حاكم 
بر پراكنش سرعت باد در اين مناطق محاسبه شده و مورد تحليل 
قرار گرفته است. به دليل اينكه در آمار فضايي شناخت الگوها و كشف 
روند هاي موجود در داده هاي فضايي اهميت بسيار دارد، پيش از هر گونه 
تحليل و تهية نقشه در آمار فضايي بايد درك كرد كه داده ها چگونه در 
فضا توزيع شــده اند و توزيع آن ها در فضا از چه الگو و قاعده اي پيروي 
مي كند. همان طور كه قباًل اشــاره شد، در اين پژوهش از شاخص هاي 
موران محلي و بيضي استاندارد )براي ارزيابي پتانسيل استفاده از انرژي 
باد در نواحي گوناگون و نمايش جهت توزيع داده هاي باد( و شــاخص 
٭G )به منظور ســنجش ميزان معناداري ياخته هاي هم  ســرعت( در 

فصول مختلف استفاده شده است. در نقشه هاي شاخص موران محلي، 
هر يك از رنگ هاي نشان دهندة ميزان پتانسيل استفاده از انرژي بادها 
در بخش هاي گوناگون محدودة مورد مطالعه است. نقشه هاي ٭G مربوط 
به ميانگين سرعت وزش باد در فصول چهارگانه به منظور دستيابي به 
اطمينان رفتار فضايي داد ه ها از نظر خوشه هاي داغ و سرد، مقادير ارزش 
باال و پايين و خودهمبستگي فضايي را به لحاظ معناداري آماري نشان 
مي دهــد. مقادير ٭G كه براي هر عارضة موجود در داده ها محاســبه 
شده، نوعي امتياز z است. براي امتياز z مثبت و معنا دار از نظر آماري 
هر چه ميزان z بزرگ تر باشد مقادير فراوان به مقدار زيادي خوشه بندي 
مي شوند و لكة داغ تشكيل مي شود  و براي امتياز z منفي و معنا دار از 

نظر آماري، هرچه امتياز z كوچك تر باشد به معناي خوشه بندي شديد تر 
مقادير اندك خواهد بود و نشــان دهندة لكه هاي سرد )فالح قالهري و 
همــكاران، 1394: 10( و معناداري در ســطوح اطمينان 99٪، 95٪ و 
90٪ اســت. دامنة رنگي روي نقشه نشان مي دهد كه هر قدر از دامنة 
رنگ هاي قرمز و آبي كاسته شود، از نظر آماري داراي معناداري كمتري 
است تا جايي كه خودهمبستگي فضايي بين داده ها وجود نداشته باشد. 
جدول2 درصد پوشش هر يك از طبقات همبستگي )باال، پايين، بدون 
همبستگي( مكاني ياخته ها در فصول مختلف )شاخص موران محلي( را 

نمايش مي دهد. 

      جدول2: همبستگي مكاني فراسنج سرعت باد جنوب شرق ايران
      در فصول مختلف

همبستگي پایينعدم همبستگيهمبستگي باالفصل

21/325/653/1بهار

18/831/150/1تابستان

20/925/553/6پایيز

22/222/655/2زمستان

براســاس توضيحات باال و با توجه بــه اطالعات جدول2 و همچنين 
نقشه هاي شكل2، مشخص مي شود كه در فصل بهار ميزان سرعت باد 
در 21/3 درصد از مساحت محدوده شامل بخش هاي شمالي سيستان 
و بلوچستان و شمال شرق كرمان به اندازه اي بوده كه اين مناطق جزو 
بخش هايي با پتانسيل باال براي استفاده از انرژي باد طبقه بندي شوند. 
براســاس شرايط موجود در نقشة شــاخص ٭G، مناطق مذكور داراي 
همبســتگي مثبت و معنادار در سطح 99 درصد هستند كه حاكي از 
پتانسيل باالي اين نواحي براي بهره برداري از انرژي باد است. با بررسي 
شــرايط نقشــه ها و در نظر گرفتن موقعيت و شرايط محيطي منطقه 
مي توان گفت شرايط تغيير فصل كه در بهار وجود دارد. در كنار اختالف 
فشــاري كه به دليل توزيع ناهمواري ها در قسمت هاي شرقي محدودة 
مورد مطالعه ايجاد شده بر افزايش پتانسيل استفاده از انرژي باد تأثيرگذار 
است. در اين فصل 25/6 درصد از مساحت منطقه شامل بخش هايي از 
شمال، مركز و شرق كرمان و همچنين قسمت هاي مركزي سيستان و 
بلوچستان داراي پتانسيل متوسط براي بهره برداري از انرژي باد است. 
نواحي مذكور از نظر معناداري يا معنادار نيســتند يا معناداري ضعيف 
دارند. اين موضوع نشان مي دهد كه استفاده از انرژي باد در اين مناطق 
بايد با برنامه ريزي و احتياط بيشتري همراه باشد، چون ممكن است در 
برخي نواحي ســرعت يا جهت وزش باد از قدرت و پايداري مناسب در 
جهت بهره برداري از انرژي آن برخوردار نباشد. در مساحتي حدود 53/1 
از محدوده نيز پتانسيل ضعيفي براي بهره برداري از انرژي باد وجود دارد. 
اين نواحي بخش هاي وســيعي از نيمة غربي كرمان، تمام هرمزگان و 
نيمة جنوبي سيستان و بلوچستان را دربرمي گيرند كه داراي معناداري 
قوي در سطح 99 درصد هستند. نواحي مذكور به دليل سرعت پايين 
و پراكندگي زياد باد در آن ها مســتعد بهره برداري گسترده از انرژي باد 
نيستند. بررسي موقعيت و جهت انحراف بيضي استاندارد در اين فصل 
حاكي از تراكم بادهاي پرســرعت در بخش هاي شمال شرقي محدوده 
اســت كه در جهت شمال غربي- جنوب شرقي مي وزند. موقعيت اين 
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دايره و ساير شرايط نشان مي دهد كه در فصل بهار، بهترين ناحيه براي 
بهره برداري از انرژي باد، شمال شرق منطقة شمال سيستان و بلوچستان 

و شمال شرق كرمان است. 
با توجه با اطالعات جدول2 و شكل3، مي توان گفت در فصل تابستان 
18/8 درصد از كل مســاحت پهنة مورد مطالعه داراي پتانسيل بااليي 
براي استفاده از انرژي باد است. اين مناطق در بخش هايي از شمال شرق 
سيســتان و بلوچستان و شمال شرق كرمان قرار گرفته اند و نسبت به 
فصل بهار اندكي از وسعت نواحي با پتانسيل باال كاسته شده است. در 
فصل تابستان مناطق داراي بادهاي  پرقدرت نسبت به بهار متمركز تر 
شده اند كه علت آن را مي توان تشديد اختالف فشار در شرق منطقه و 
كاهش اثرگذاري ســامانه هاي همديد عبوري از منطقه در نظر گرفت. 
اين شرايط نشــان مي دهد كه در نبود ساير عوامل تأثيرگذار، اختالف 
فشار و بادهاي شديد متعاقب آن تنها در بخش هاي شرقي منطقه عمل 
مي كنند. آمارة ٭G نيز نقاط داغ و همبستة داراي معناداري قوي را در 
اين نواحي نشان مي دهد كه تأكيدي بر نتايج آمارة موران محلي است. 

در اين فصل 31/1 درصد 
از منطقه داراي پتانســيل 
متوسط بهره برداري از انرژي 
باد هستند كه نسبت به فصل 
بهــار، افزايش قابل توجهي 
اســت.  يافته  )5/5 درصد( 
مناطق داراي اين شرايط در 
شمال، مركز و جنوب شرق 
مركزي  بخش هاي  كرمان، 
سيستان و بلوچستان و نوار 

ســاحلي جنوب منطقه قرار 
تابستان،  گرفته اند. در فصل 
با توجه به كاهش اثرگذاري 
عوامــل گوناگون و ســكون 
نسبي جو در سطح منطقه، 
ســرعت بادهاي اين نواحي 
دســتخوش تغيير شده و به 
مقطعي  و  ناپايــدار  صورتي 
درآمده است. با توجه به عدم 
بادها  معناداري روند سرعت 

در اين نواحي، استفاده از آن ها براي استخراج انرژي برق بادي در اولويت 
دوم قرار مي گيرد. 

در اين دوره 50/1 درصد از مساحت منطقه داراي پتانسيل كم براي 
بهره برداري از انرژي باد است. اين ميزان نسبت به فصل بهار، كاهشي 
سه درصدي را نشــان مي دهد. محدوده هاي داراي پتانسيل پايين در 
فصل تابستان شامل بخش  هاي غربي كرمان، اغلب مناطق هرمزگان و 
بخشي از جنوب سيستان و بلوچستان است. از نظر موقعيت قرارگيري 
در فصل تابستان تفاوت خاصي نسبت به بهار ديده نمي شود و مناطق 
كم پتانسيل، مشابه فصل بهار توزيع شده اند و معناداري آن ها نيز مشابه 

است. 
در فصل پاييز، مســاحت مناطق داراي پتانسيل باال براي استفاده از 
انرژي باد نســبت به فصل تابستان در حدود دو درصد افزايش يافته و 

20/9 درصد از كل مســاحت محدوده را دربرگرفته است. مناطقي كه 
پتانسيل باال از خود نشان داده اند مانند فصل هاي پيشين  در بخش هاي 
شمال شرقي محدوده قرار گرفته اند. در فصل پاييز با توجه به سرمايش 
تدريجي هوا و نفوذ تدريجي سامانه هاي ناپايدار جوي به منطقه، مساحت 
مناطق با پتانسيل باال در شرق ناحية مورد مطالعه افزايش يافته است. با 
مشاهدة نقشة آمارة ٭G مشخص مي شود كه خودهمبستگي سرعت هاي 
باالي باد در مناطق داراي پتانسيل باال در اين فصل نيز به طور محسوس 
معنادار اســت. در اين فصل 25/5 درصد محدودة مورد مطالعه داراي 
پتانسيل متوســط براي استفاده از انرژي باد اســت. اين ميزان كه در 
مقايســه با فصل تابستان كاهشي قابل توجه داشته، تقريبًا با مساحت 
محدوده هاي داراي پتانسيل متوسط فصل بهار برابر است. اين موضوع 
نشــان مي دهد كه شرايط ناپايدار تغيير فصل بر تغييرات سرعت باد و 
وسعت منطقه مؤثر بوده است. نواحي با پتانسيل متوسط در اين فصل به 
صورت نواري با انحناي شمال غربي جنوب شرقي در سطح استان هاي 
كرمان و سيستان و بلوچستان امتداد يافته است. اين محدوده با سطوح 
 Gغيرمعنادار در نقشــة آمارة ٭
هماهنگي دارد. همچنين 53/6 
درصد از نواحــي مورد مطالعه 
براي بهر ه بــرداري از انرژي باد 
شــرايط نامناسب دارند. در اين 
نواحي كه در غرب منطقه قرار 
دارند، با اطمينــان 99 درصد، 
سرعت باد پايين است و شرايط 
بهره بــرداري از انرژي جريانات 

هوا فراهم نيست. 
در فصل زمستان22/2 درصد 
مساحت منطقه داراي پتانسيل 
انرژي  از  بــراي اســتفاده  باال 
باد اســت. در اين فصل شاهد 
مناطق  مســاحت  بزرگ ترين 
مستعد اســتفاده از انرژي باد 
هســتيم كه در نقشة شاخص 
مــوران محلي نيز بــه خوبي 
مشخص اســت. بر اساس اين 
نقشه، مناطق مناسب استفاده 
از انرژي بادي نيمي از استان سيستان و بلوچستان و نوار شرقي كرمان 
را در برگرفته و به صورت معنادار در اين نواحي اســتقرار يافته اند. اين 
افزايش محســوس در درصد پوشش نواحي پتانســيل باال را مي توان 
ناشي از تشديد اختالف فشار هوا در بخش هاي شرقي منطقه )به دليل 
اثرگذاري توده هاي كوهستاني اطراف( و همچنين به اوج رسيدن عبور 
سامانه هاي ناپايدار از منطقه دانست. مناطق داراي پتانسيل متوسط در 
اين فصل 22/6 درصد از مساحت كل را به خود اختصاص داده اند. اين 
نواحي كه در بخش كوچكي از دو استان كرمان و سيستان  و بلوچستان 
قــرار دارند، در صورت مطالعات بيشــتر و دقيق تر مي توانند به صورت 
محدود در زمينة كسب انرژي از باد مورد استفاده قرار گيرند. مساحتي 
بالغ بر 55/2 درصد از كل محدوده نيز از پتانسيل كمي براي استفاده از 
انرژي بادي برخوردارند. اين ميزان پوشش، بيشترين مقدار در بين ساير 

شکل 3: شرايط شاخص موران محلی )راست( و آماره ی G )چپ( در فصل بهار

شکل 4: شرايط شاخص موران محلی )راست( و آماره ی G )چپ( در فصل تابستان
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فصول بوده و حاكي از آن 
است كه تفاوت هاي سطح 
و ساما نه هاي جوي در اين 
نواحي، كمترين تأثير را بر 
جريانات هوا دارند و سرعت 
باد در اين مناطق به حدي 
نرســيده اســت كه براي 
آن  انرژي  از  بهره بــرداري 

مناسب باشد. 

نتيجه گيري
با  امروز  جهان  در 
افزايش جمعيت و استفاده 
از ســوخت هاي فسيلي و 
مسائل زيست محيطي كه 
سوخت ها  اين  از  استفاده 

به همراه دارد، لزوم استفاده از انرژي هاي تجديد  پذير با توجه به مزاياي 
فراواني كه دارند احساس مي شود، باالخص انرژي باد در مكان هايي كه 
شــرايط وزش باد را در زمان هاي خاصي از سال يا در طول سال داشته 
باشند كه مي توان از پتانسيل باالي اين مكان ها براي توليد برق استفاده 
كرد. پتانســيل توليد برق بادي در پژوهش هاي مختلف در مكان  هاي 
مختلف ايران مورد توجه قرار گرفته است و هر يك از اين پژوهش ها با 
استفاده از تكنيك هاي خاصي پتانسيل استفاده از باد را مورد بررسي قرار 
داده انــد، از آن جمله مي توان به مطالعات اميدوار و همكاران )1391(، 
حق پرست و همكاران )1384(، جهانبخش و همكاران )1393( و ولدي 
)1393( اشاره كرد. در اين راستا، اين پژوهش پراكنش باد را در جنوب  
شــرق ايران )كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان( بررسي كرده 
و نتايج حاكي از اين اســت كه در محدودة مورد مطالعه در فصل بهار 
ميزان ســرعت باد در 21/3 درصد از مساحت محدوده، در فصل پاييز 
25/5 درصد مساحت، در فصل تابستان 18/8 درصد از كل مساحت و 
در فصل زمستان 22/2 درصد مساحت منطقه داراي پتانسيل باال براي 

استفاده از انرژي باد است. 
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گردشگری طبیعی درمانی 
جریان گردشگری از مرکز به پیرامون

)نمونة موردی: شهرستان ارومیه(

جبرائيل خذرلی
کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری

گردشگری

چکيده
نی  ما ر ی د شــگر د گر

پزشکی  گردشگری  از  شاخه ای 
است که از گذشته در بين مردم رایج 

بوده است. چشمه های آب معدنی متعدد با 
خواص و ترکيبات متفاوت، دریادرمانی، استفاده 

از انرژی خورشيدی، داروهای گياهی، آب و هوای 
معتدل و طب سنتی عواملی در گذشته بودند که موجب 

سفر و جابه جایی مردم جوامع سنتی شده اند. از طرف دیگر، با 
اذعان به اینکه سفر محرک اصلی چرخة اقتصادی کشورهاست، از 

این رو گردشگری موجب پيشرفت و توسعة اقتصادی کشورهایی شده 
که از قبل برای جهانگردی و گردشگری برنامه ریزی کرده اند.

در گردشگری طبيعی درمانی برخالف گردشگری تاریخی و فرهنگی که مقاصد 
گردشگران، شهرها و مراکز انسانی است، در این نوع گردشگری مقصد گردشگران در 

حاشيه و پيرامون مراکز انسانی و ابرشهرها قرار دارد. این پژوهش می خواهد جواب 
این سؤال را روشن سازد که: »آیا جاذبه های گردشگری طبيعی درمانی می تواند به 

جریان اقتصادی از مرکز به پيرامون بينجامد؟« برای پاسخ به پرسش مذکور از روش 
منابع کتابخانه ای و ميدانی استفاده شده و نتيجة پژوهش بيانگر این است که منابع 

گردشــگری طبيعی درمانی حواشی و پيرامون شهرهای بزرگ و ابرشهرها کمتر در 
معرض تغيير و تخریب قرار دارند، ليکن در صورت رونق گردشگری )طبيعی درمانی( 

می توان جریان اقتصادی را از مرکز به ســمت پيرامون هدایت کرد. در این راستا 
شهرستان اروميه به عنوان مورد پژوهش انتخاب شده و نتيجة حاصل از آن می تواند 

به کل شهرستان های کشور تعميم یابد و با برنامه ریزی در بخش گردشگری )درمانی( 
بخشی از درامد و اشتغال مردم پيرامون از این طریق تأمين شود.

کليدواژه ها: گردشگری، گردشگری طبيعی درمانی، گردشگری طبيعی 
شهرستان اروميه
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از  يکــی 
پارادايم هــای مطرح 

در علــم جغرافيــا پارادايــم 
بوم محوری اســت. براساس اين پارادايم 

کل محيط و تماميت آن شامل همه عناصر، گياهان، 
حيوانات، معــادن و خاک ها، هر يــک دارای وظايفی 

اســت و از ارزش های واقعی بهره مند هستند. آلدولئوپولد1، 
محيط شناس معروف با انتشار اثر خود با عنوان حکمت زمين، 

پارادايم بوم محوری را مطرح کرد. اين محقق با گســترش محدودة 
اجتمــاع )جامعه(، به خاک هــا، آب ها، گياهــان و حيوانات نيز حيات 
می بخشد. از اين رو در پارادايم بوم محوری حتی سنگ ها نيز به عنوان يک 
عنصر زنده شناخته می شوند. در اين ديدگاه که رويکرد کل گرايی دارد، 
هر عنصری و هر چيزی به عنصر و چيز ديگر وابسته است و کل انسان ها 
و طبيعت با هم بخشــی از کل نظام عالم را تشکيل می دهند )شکويی، 
22:1382(. براساس اين ديدگاه انسان تمامی نيازهای حياتی خود را از 

طبيعت و محيط طبيعی اطراف خود تأمين می کند.
»فرانس شافر2 شاخص های حياتی انسان را به هفت شاخص تقسيم 

می کند که عبارت اند از:
1. توليدمثل و تداوم بقا؛

2. سکونت و اسکان در يک زيست بوم؛
3. کار کردن؛

4. آموزش ديدن؛
5. رفت و آمد؛

6. تأمين نيازهای شخصی؛
7. استراحت و گذران اوقات فراغت.

اين شــاخص ها ماهيت  غريزی دارند و جزء نيازهای فطری محسوب 
می شوند« )رهنمايی، 97:1394(. بنابراين تأثير شگرف گردشگری در 
زدودن آالم و خستگی های روحی و روانی بر کسی پوشيده نيست و انسان 
با سفر در محيط های طبيعی و انسانی يکی از شاخص های حياتی خود را 

تأمين 
می کند.

 ، ا هــو ب و آ
گياهی،  پوشــش 

 ،3)3s( تفريحات ساحلی
چشــمه های معدنی، مراکز 

زراعی،  محصــوالت  آب درمانی، 
غذاهــای محلی، داروهــای گياهی و 

طب ســنتی، پايه و اســاس گردشــگری 
طبيعی درمانی را تشکيل می دهند. عوامل مذکور 

در مناطقی پراکنده اند که از شــهرها و مراکز انسانی 
فاصله دارند يا به عبارت ديگر، مناطق پيرامونی به حساب 

می آيند. »حتی در پيرامون شهرهای بزرگ و در روستاهای آرام 
و به دور از هياهوی شهری در مزارع و کوهستان های خوش آب وهوا، 

گاهی مراکز نقاهت ســاخته شده اســت که بيماران پس از عمل در 
بيمارستان مجهز در شهرهای بزرگ، برای گذران دوران نقاهت به اين 
نقاهت گاه های ارزان تر که از آلودگی های هوا، آلودگی های زيست محيطی 

و صوتی بدورند منتقل می شوند« )پاپلی يزدی و سقايی، 62:1386(.
»آب وهوا خود منبع طبيعی و ثروت عظيم اقتصادی برای گردشگری 
است و عنصری اســت که تسهيالتی برای توريسم فراهم می آورد و از 
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اين طريق موجب جلب گردشگران می شود. گرچه آب وهوا خارج از هر 
طرح گردشگری قرار دارد، ولی موقعی که در توليد يک کاال يا يک نوع 
خدمت توريستی مشارکت می کند به منبعی ارزشمند تبديل می شود« 

)ذوالفقاری، 45:1389(.
نواحی کوهستانی به علت توپوگرافی خاص، آب وهوای پاک، مناطق 
فعال زمين شناختی4، چشمه های آب معدنی، دره ها و رودهای سرسبز، 
پوشــش گياهی دامنه ای، جنگل های انبوه و نيمه انبوه، آبشارها و تنوع  
زيستی از نظر جذابيت های گردشگری طبيعی درمانی بيشترين مراکز 
گردشگری را به خود اختصاص داده اند. با توجه به عوامل مذکور، مراکز 
گردشــگری درمانی در مناطق پيرامونی شــهر های بزرگ و ابرشهرها 
پراکنده اند و سمت وسوی مسافرت ها در اين نوع گردشگری از مرکز به 

پيرامون است.
بنابراين پژوهشــگر مصمم اســت در اين راســتا مقاله ای با عنوان 
»گردشــگری درمانی جريان اقتصادی مرکز ـ  پيرامون با نمونة موردی 
شهرستان اروميه« بنويسد و پاسخ علمی و متقن برای سؤال مطروحة 
پژوهش )آيا جاذبه های گردشــگری طبيعی درمانی می تواند به جريان 

اقتصادی از مرکز به پيرامون بينجامد؟( ارائه دهد.

مبانی نظری
در جوامع بدوی انســان ها برای معالجة بيماران 
از گياهان متفاوت استفاده می کرده اند. اين موضوع در 
بين جوامع، اتفاقی و به طور تجربی رايج بوده اســت. حتی 
برخی از حيوانات به تجربه آموخته اند که با خوردن برخی گياهان، 

ناراحتی های درونی بدن خود را کاهش يا بهبود بخشند5.
»از گذشــته های دور اعتقاد بر تأثير شفابخش بودن چشمه های آب 
گرم معدنی نيز در انسان ها وجود داشته و بدين جهت گردشگری درمانی 
يکی از قديمی ترين اشکال گردشــگری به شمار می رود؛ به طوری که 
در تمدن های باستانی بســياری از روش های طبيعی درمانی را به کار 
می گرفتند. رومی ها اولين چشمه  های آب گرم را به لحاظ بهبود برخی 

امراض در اروپا تأسيس کردند« )احسانی، 78:1394(.
گردشــگری درمانی زيرمجموعة جغرافيای پزشکی است و »عنوان 
جغرافيای پزشــکی ابتدا در سال 1891 به وســيلة آلفرد هويلند6 در 
کنگرة جهانی پراکندگی جغرافيای ســرطان در ميان زنان انگلستان 
و ولــز به کار رفت. وی در ســال 1892 کتابی تحت عنوان پراكندگی 
جغرافيای امراض در بريتانيا به چاپ رســانيد که در مقدمة آن عنوان 
جغرافيای پزشــکی ذکر شده بود و مفاهيم جغرافيای پزشکی در ابتدا 
تحت عنوان توپوگرافی پزشــکی معرفی شــده بود« )شکويی، 1382: 
352 و 353(. »گردشــگری درمانی در جوامع بشــری برای هميشــه 
وجود داشــته، ولی کسی تا قبل از قرن هجدهم اهميت چندانی برای 
آن قائل نبوده است و عموماً  مناطقی که آب های معدنی داشتند، برای 
درمان امراض مختلف از بيماری های روده ای، کبدی، استخوان و پوست 
موردتوجه قرار می گرفتند. اين شــيوه بيشتر در کشورهای اروپايی به 
خصوص در انگلستان رواج داشت« )اسماعيلی و همکاران، 44:1391(. 
»در قرن نوزدهم با صنعتی شدن اروپا نياز انسان به حضور در طبيعت 
خوش آب وهوای کوهستان ها زمينه ساز گردشگری سالمت بوده است 
تا اينکه سازمان جهانی گردشگری، ســالمت را اين گونه تعريف کرد: 
استفاده از خدماتی که به بهبود يا افزايش سالمتی و تقويت روحية افراد 

با استفاده از آب های معدنی، آب وهوای مطبوع يا خدمات پزشکی منجر 
شــود و در مکانی خارج از محل ســکونت به مدتی بيش از 24 ساعت 
و کمتر از يک ســال به  طول انجامد« )احسانی، 78:1394(. امروزه بنا 
به مقتضيات زمانی، گردشگری درمانی »از جمله بخش های رو به رشد 
گردشگری است. زندگی صنعتی در بيشتر کشورهای دنيا الزاماتی را با 
خود به همراه دارد و نيازهايی را برای عموم جوامع مختلف ايجاد کرده 
اســت، از جمله: تمايل برای تناســب اندام، استفاده از منابع طبيعی و 
ويتامين ها، کاهش استرس، افزايش سالمت روح  و روان و...« )خذرلی، 
127:1389(. اين موارد موجب توسعه و گسترش گردشگری درمانی در 

عصر کنونی شده است.

نظریة مرکزـ  پيرامون7
»نظريه های توسعة ناحيه ای به طور عموم بعد از 
جنگ جهانــی دوم به عنوان نگرش هايی در جهت نيل 
به عدالت اقتصادیـ  اجتماعی و توزيع بهينة منابع و کاهش 
نابرابری های ناحيه ای مطرح شد« )خراط زبردست، 27:1377(. از 
جملة اين نظريه ها نظرية مرکزـ  پيرامون است. »تبيين نظرية مرکزـ  
پيرامون براساس تحقيقات فريدمن8 در آمريکای جنوبی صورت گرفت. 
اين مدل، نظام فضايی منطقــه را به دو زيرنظام يعنی مرکز و ديگری 
پيرامون تقسيم می کند. او رابطة اين دو نظام را رابطة استعماری می داند 
که قطبی شــدن را در مرکز و حاشيه ای شدن را در پيرامون به دنبال 
دارد. در اثر سلطة مرکز، منابع از حاشيه به مرکز منتقل می شود. تقسيم 
اقتصادی فضايی ملی به دو واحد فضايی، يعنی منطقة مرکزی ابرشهر 
و مناطق پيرامونی کمتر توسعه يافتة آن منجر به ماکروسفالی ابرشهرها 

می شود« )زياری، 136:1393(.
براســاس نظرية مذکور، کشور، منطقه و ناحيه، هر يک به مثابه يک 
دايره، دارای مرکزی به عنوان مرکز کشــور، مرکز منطقه و مرکز ناحيه 
هستند و از مرکز دايره به اطراف، اصطالح پيرامون، اطالق می شود. رشد 
و توسعة اقتصادی در نظرية مرکزـ  پيرامون به اين گونه است که: مرکز به 
لحاظ داشتن يک يا چند مزيت اقتصادی به عنوان قطب تمرکز، جمعيت 
را به سمت خود جذب می کند و به تبع آن، خدمات بيشتری را تصاحب 
و خدمات نيز جاذب جمعيت می شــوند. اين دور باطل )ارائة خدمات و 
افزايش جمعيت( تکرار می شود، ولی پيرامون به علت ضعف بنيان های 
اقتصادی يا به صرفه نبودن استفاده از بنيان های اقتصادی، جمعيت آن 
متفرق می شود و خدمات کمتری نيز جذب می کند. بنابراين پيرامون به 
علت کمبود برخی خدمات اساسی تعدادی از جمعيت خود را به وسيلة 
مهاجر فرســتی به مراکز برخوردار از دست می دهد. اين روند به صورت 
مداوم جريان می يابد و در نهايت کشــور، منطقه و ناحيه به دو قطب 
مرکز با تمرکز گرايی جمعيت و خدمات و پيرامون با واگرايی جمعيت و 

خدمات رفاهی تقسيم می شود.
اما آنچه در جريان گردشگری طبيعی درمانی اتفاق می افتد، برعکس 
آن چيزی است که در نظرية مرکزـ  پيرامون گفته شد. يعنی جاذبه های 
گردشگری طبيعی مرکز در اثر تمرکز خدمات و جمعيت تخريب شده 
يا در حال تغيير و تخريب اند. برای مثال، با ازدياد جمعيت و به تبع آن 
افزايش وسايل حمل ونقل، هوا آلوده  شده و نور کافی به اندرون فضاهای 
مسکونی نمی رسد، تهوية هوا به درستی انجام نمی گيرد و چشم اندازهای 
طبيعی اعم از باغات، انهار، مراتع، مزارع، قنوات، چشــمه ها و پستی  و 
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بلندی ها در شهرها در اثر ساخت وسازها از بين می رود. بنابراين زندگی 
در چنين سکونت گاه هايی ضمن اينکه يکنواخت و تکراری است، انواع 
آلودگی های زيست محيطی نيز در آن ها به وجود می آيد که نياز شديد 
شهرنشــينان را برای رجعت به محيط های طبيعی سالم و آرام در پی 

دارد.
مشکالت مذکور و برخی مشکالت عديدة ديگر موجب شده است که 
مردم از مراکز شهری به سوی پيرامونـ  با توجه به اندازه و بزرگی شهرها 
ـ برای استفاده از عوامل مؤثر بر گردشگری طبيعی درمانی حرکت کنند 
و در اين جرياِن مرکز به پيرامون، جريان اقتصادی و بازار کار و کاسبی 
نيز در پيرامون رونق می گيرد. پيرامون در اثر بهبود نسبی اقتصادی به 

مرحلة تثبيت جمعيت خود می رسد.

مواد و روش ها
مقالــه ماهيت نظریـ  بنيــادی دارد و با روش 
توصيف و تحليل، تدوين شده است. جمع آوری اطالعات 
در اين مقاله مبتنی بر روش اسنادی و ميدانی است. در روش 
اسنادی پژوهشگر با استفاده از کتب و مقاالت اطالعات موردنياز را 
گردآوری می کند و در روش ميدانی مناطق مختلف مکان پژوهش، مورد 
بازديد قرار می گيرد و از مقاصد جاذبه های گردشگری درمانی تصاوير 
تهيه می شود. سپس اطالعات به دست آمده با روش عقالنی و استداللی 

تحليل و نتيجه گيری می شود.

محدودة مورد مطالعه
شهرســتان اروميه مرکز استان آذربايجان غربی 
5251 کيلومترمربع وسعت دارد و در حدود 14 درصد 
از مساحت کل استان را به خود اختصاص داده است. از نظر 
طول و عرض جغرافيايی بين 37 درجه و 33 دقيقه عرض شمالی 
و 45 درجه و 4 دقيقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. اين 
شهرستان از شمال به شهرستان سلماس، از جنوب به شهرستان نقده 
و مهاباد، از شرق به درياچة اروميه، از غرب به مرز ايران و ترکيه و ايران 
و عراق محدود است )تصوير1(. شهرستان مذکور از منظر توپوگرافيکی 
از غرب به شرق به چهار قسمت تقسيم می شود که عبارت اند از: مناطق 

کوهستانی، کوهپايه ای، جلگه ای و درياچة اروميه )تصوير2(.

تصوير 1. نقشة موقعيت شهرستان

تصوير 2. نقشة توپوگرافی شهرستان

طبيعت سرسبز، آب وهوای معتدل به همراه لندفرم های متفاوت، تنوع  
زيستی و چشم اندازهای زمين شناختی باعث تنوع و تعدد جذابيت های 
گردشــگری طبيعی در شهرستان اروميه شده است. بنابراين در صورت 
برنامه ريزی زمينه برای ژئوتوريســم، اکوتوريســم، هيدروتوريســم، و 
توريسم درمانی و ساير شاخه های گردشگری و توريستی در اين شهرستان 
فراهم است و می توان اشــتغال و درامد اقشار مختلف مردم شهرستان 
و استان را از طريق گردشــگری طبيعی و ساير شاخه های گردشگری 

سامان دهی کرد.

توصيف و سطح بندی مراکز گردشگری 
طبيعی درمانی شهرستان اروميه

»ژرژ برتران9 در تعيين قلمرو ارگانيسم10 و طبقه بندی 
زيستی11، فضاهای جغرافيای طبيعی و انسانی را بين 5 تا 8 

سطح تقسيم بندی کرده است که پايين ترين سطح تا باالترين 
سطح آن عبارت اند از:

1. »ژئوتوپ12«، عارضه ای در حد يک چشمة آب؛
2. »زمين رخساره13«، قسمتی از زمين به وسعت يک 

تا چند هکتار؛
3. »ژئوسيســتم14«، مساحتی در حد يک 

روستا و اراضی اطراف آن؛
به  وســعتی  »ســرزمين15«،   .4

انــدازة چندصد تــا چند هزار 
کيلومترمربع؛

»ناحيــه16«،   .5
معادل  وســعتی 

تــا   5000
 50000

در پارادایم 
بوم محوری حتی 
سنگ ها نيز به عنوان 
یک عنصر زنده شناخته 
می شوند. در این دیدگاه که 

رویکرد کل گرایی دارد، هر عنصری 
و هر چيزی به عنصر و چيز دیگر وابسته 
است و کل انسان ها و طبيعت با هم بخشی از 

کل نظام عالم را تشکيل می دهند
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کيلومترمربع؛
6. »ايالت17«، مســاحتی در حــدود چند ناحيه يــا چندصدهزار 

کيلومترمربع؛
7. »قلمرو18«، وسعتی بين 500000 تا چندين ميليون کيلومترمربع؛

8. »منطقه19«، قسمت وسيعی از کرة زمين مانند آب وهوای منطقة 
حاره که وســعت زيادی از کرة زمين را شــامل می شــود« )دولفوس، 

سهامی، 47:1370 تا 50(.20
براساس تقســيم بندی مذکور، جاذبه های گردشگری طبيعی درمانی 
شهرستان اروميه از نظر وسعت تا 5 سطح مذکور را شامل می شود که 

عبارت اند از:
é در سطح ژئوتوپ، آب های چشــمه های معدنی قرار می گيرند که 
عبارت اند از: »ِقيَنرجه«، »مسکين«، »چر«، »ِسُرو«، »ُقوشچی«، »نيژ«، 
»ُدوالما«، »ســلطان«، »َرَشــَکند«، »برده َرش«، »موانا«، »کانی تاِپر«، 
»ديــَزج«، »َهفت آباد«، »اِيستی ُســو« و »َزنبيل«. بــا اذعان به اينکه 
چشمه های معدنی با توجه به خواص شيميايی و فيزيکی آب، هر يک 
در بهبود برخی امراض مؤثرند و مردم بيشتر به لحاظ اهميت درمانی، 

چشمه ها را مقاصد گردشگری خود انتخاب می کنند.
é در ســطح زمين رخساره آبشــارها قرار می گيرند که عبارت اند از: 
»داالن پر«، »سولوک«، »ُسوُلودوَکل«، »َسُدوک« و »َشلَمکان«. »آبشارها 
بر حســب ارتفاع، حجم جريان آب، گسترة آبگير در محل ريزش آب و 
امکان دسترســی از ارزش تفرجگاهی و تفريحی متفاوتی برخوردارند« 
)سقايی و همکاران، 79:1393(. اين  چشم اندازها به علت محيط طبيعی 
اطــراف خود و به همراه  صدای دلنشــين جريان آب از ارتفاع، موجب 
آرامش روحی انســان می شوند و از منظر طبيعت درمانی و اکوتوريسم، 

گردشگران را به سوی خود جذب می کنند.
é در سطح ژئوسيستم، درياچه های محلی و درياچه های پشت سدها 
قرار دارند، مانند: درياچة »مارميُشو«، درياچة »کوه شهيدان«، درياچة 
»کوه مام شــيخ« و درياچه های »ســد نازُلو«، »ســد باراندُوز« و »سد 
َشــَهرچايی« اروميه؛ و نيز برخی روســتاهای هدف گردشگری، مزارع 
کشت انواع محصوالت زراعی و باغات مثمر در اين سطوح از گردشگری 
قرار دارند. در سطح ژئوسيستم تفاوت های خرده اقليمی و چشم اندازهای 
طبيعی و آرامش محضی که در محيط طبيعی حاکم اســت برای رفع 

خستگی و کسالت های روحی و روانی، محيط های مناسبی هستند.
é در سطح سرزمين شامل رودهای مهم و پرآب، مانند: مناطق مبدأ 
رودهای نازلو، باراندوز، شهرچايی، دره های کوهستانی مانند »درة نيژ«، 
»ِجرمی«، »خان«، »درة قاســملو« در مســير اروميه ـ اشنويه، »درة 
ُدوالما« در مســير جادة باالنجـ  مهاباد. اين سطح گردشگری می تواند 
برای گردشگرانی در شاخه های گردشگری ماجراجويانه، طبيعت گردی، 
پياده روی، کوه نوردی، صخره نوردی، جمع آوری گياهان دارويی و گياهان 

غذايی مورداستفاده باشد.
é در ســطح ناحيه، درياچه اروميه، جزاير و ســواحل اطراف آن قرار 

می گيرند که در ذيل توصيف می شوند. 

دریاچة اروميه
»درياچه ها و تاالب ها به واسطة ارزش  بالقوه برای 
گذران اوقات فراغت به ويژه فعاليت های تفريحی متکی 
بــه آب، تجمع مطلوب حيات وحش و به ويــژه پرندگان، از 

منابع تفرجی و گردشگری مهم محسوب می شوند« )سقايی و همکاران، 
79:1393(. درياچة اروميه از مراکز مهم و وسيع گردشگری درمانی در 
شرق شهرستان اروميه است که نزديک ترين و دورترين سواحل آن به 
ترتيب 10 تا 70 کيلومتر از شــهر اروميه فاصله دارند. سواحل درياچه 
به جز در برخی مناطق که کوهســتانی يا باتالقی است مابقی آن برای 

گردشگری درمانی قابل استفاده اند.
اين درياچه از منابع گردشگری در سطوح محلی، منطقه ای و فراملی 
به حساب می آيد که در حدود چهار ماه از سال می تواند برای گردشگران 
درمانی داخلی و خارجی استفادة مطلوب داشته باشد. برخی مزيت های 

درمانی درياچة اروميه عبارت اند از:
1. آب درياچه به همراه امالح آن به عنوان آب معدنی برای بهبود برخی 

امراض پوستی استفاده می شود )تصوير3(.

تصوير 3. استفاده از آب و نمک درياچة اروميه در بهبود امراض

تصوير 4. رستوران غار نمک در اروميه

2. لجــن موجود در اين درياچه اختالطی از مواد معدنی آب رودها و 
مواد معدنی موجود در ليتولوژی و تشــکيالت بستر آن است که حالت 

خميری دارد و در بهبود برخی امراض استفاده می شود.
3. از نمک و ماسة سواحل آن برای بهبود امراض استفاده می شود. با 
توجه به تأثير نمک در درمان امراض، در برخی مناطق شهر اروميه در 

کافه های نمک برای مردم نيز خدمات ارائه می شود )تصوير4(.
4. ســواحل آن چشم اندازهای طبيعی زيبايی دارد که عالوه بر آرام و 
ساکت بودن، از منظر طبيعی نيز برای قدم زدن، شنا کردن، استراحت 
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کردن و برای گذران اوقات فراغت بسيار مناسب است )تصوير5(.

تصوير 5. سواحل آرام و زيبای درياچة اروميه

با توجه به اينکه آب درياچه اروميه در خالل ســال های اخير بسيار 
کاهش يافته به طوری که در امر گردشــگری قابل اســتفاده نيست، با 
اذعان به اهميت اين درياچــه و اقدام های مؤثری که دولت و مردم در 
جهت احيای آن انجام می دهند، اميدواريم در آينده شاهد رونق دوباره 

گردشگری درمانی در اين درياچه باشيم.

توصيف اجمالی جاذبه های درمانی غرب 
شهرستان اروميه

جذابيت های گردشــگری طبيعی درمانی اين مناطق 
عبارت اند از:

1. کوهستان ها و دره ها: »کوهستان ها و دامنه ها چه مشجر 
يا با ساخت های سنگی و صخره ای از جاذبه های اکوتوريستی محسوب 
می شوند که امروزه مورد استقبال عموم گردشگران طبيعی قرار گرفته 
است« )سقايی و همکاران، 78:1393(. غرب شهرستان  اروميه به نواحی 
کوهستانی و مرزی کشورهای ترکيه و عراق منتهی می شود. دامنه های 
ييالقی مناطق کوهستانی، ُبزسينا، داالن َپر، بينار، شهيدان، َبرده رش و 
برخی مناطق کوهستانی ديگر با فاصله ای در حدود 40 تا 80 کيلومتر 
پراکنده هستند. اين قســمت يکی از مناطق بکر شهرستان و يکی از 
بهترين مناطق خوش  آب وهوا و محيط طبيعی در کشــور محســوب 

می شود21 )تصوير6(.

تصوير 6. منطقة خوش آب وهوای َمرَگور در غرب شهرستان اروميه

تصوير 7. محيط بکر و سرسبز مناطق جنگلی نيمه انبوه غرب شهرستان

نواحی کوهستانی سرسبز در اثر ورود توده های هوای غربی )دريای 
مديترانه و اقيانوس اطلس( بارش مناســبی دارد. بارش بين 500 تا 
700 ميلی متر در اين مناطق، زمينه را برای زندگی گياهی )تصوير7( و 
جانوری فراهم کرده است. بنابراين، دره های مناطق کوهستانی از منابع 

گردشگری طبيعی و طبيعت درمانی در اين شهرستان است.
2. بارش برف های سنگين مناطق کوهستانی: ورود توده های 
هوای ســرد سيبری و قطبی شمال اروپا، موجب برودت هوا و به تبع 
آن ريزش های جوی به صورت برف سنگين در نواحی کوهستانی غرب 
می شــود، به طوری که موجب جذب مردم برای تفريحات ســالم در 
محيط طبيعی خواهد شد )تصوير 8(. ذوب برف دامنه ها و يخچال های 
کوهستانی و جريان آب های ســطحی از چشم اندازهای بی بديل اين 
منطقه است که به خصوص در اواخر فصل بهار و اوايل تابستان جوی ها 
و رودهای متعددی به راه می افتند و در برخی مناطق، آبشارهای بسيار 
زيبايی در کوهستان ها و در شيب های تند تشکيل می شود )تصوير9(.

تصوير 8. هجوم مردم شهر اروميه برای استفاده از طبيعت در زمستان منطقة خوشاکو و کوه های اطراف اروميه

تصوير 9. آبشار سولوک در بهترين منطقه آب وهوايی مرگور در غرب شهرستان
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3. روستاها و آداب و رسوم مردم: در مناطق مختلف شهرستان 
اروميه و به ويژه در نواحی کوهســتانی در اثر تعامل انسان با محيط، 
روستاها با بافت های متفاوت و با آداب و رسوم مختلف شکل گرفته اند 
کــه برخی آيين ها و غذاهای ســنتی به همــراه لباس های محلی و 
گويش ها و لهجه ها و موسيقی سنتی22، اين روستاها از جذابيت های 
گردشــگری طبيعی برای گذران اوقات فراغــت بيماران به خصوص 

بيماران روحی و روانی است.
4. چشــمه های آب معدنی: اســتان آذربايجان غربــی به ويژه 
شهرستان اروميه از لحاظ وجود چشمه های معدنی بسيار غنی است. 
در مناطق مختلف کوهســتانی چشــمه های معدنی بسيار با خواص  
متفــاوت پراکنده اند کــه دارای آب های با درجــات حرارت متفاوت 
به همراه مواد معدنی مختلف اند که هر يک در بهبودی امراض خاص 

تأثير دارند.
با توجه به اينکه سابقة استفاده از چشمه های معدنی در کشورهای 
اروپايی بســيار زياد اســت، ولی هنوز در ســطح کشــور، استان، و 
شهرستان اقدامات چندان مناسبی برای بهره برداری از آب های معدنی 
در جهت جذب گردشگران درمانی صورت نگرفته است )تصوير10(. 
اين چشــمه ها با فواصل متفاوت از 30 تا 80 کيلومتری شهرســتان 

اروميه پراکنده هستند.
5. باغات اطراف شهرستان: باغات مختلف با فواصل متفاوت در 
اطراف شهرهای اروميه، نوشين شهر، سيلوانه، نازلو و سرو پراکنده اند. 
شهرستان اروميه به لحاظ تنوع آب و هوايی، باغات پرميوة بسيار دارد. 
وجود ميوه های مختلف با طعم و مزة خوب، مانند زردآلو، آلو، آلبالو، 
انواع گونه های ســيب درختی و انواع انگور، هر يک با خواص درمانی 

بخصوصی می تواند در جذب گردشگران مؤثر باشد.
6. پوشــش گياهی: موقعيت جغرافيايی، بارش ســاالنة 
مناسب و خاک حاصل خيز، زمينه را برای رشد و رويش 
پوشــش گياهی جنگلی و بوته ای فراهم کرده است. 
تنوع پوشــش گياهی )تصوير11( و به تبع آن 
زندگی جانوری، چشــم اندازهای بســيار 
جذابــی در محيط هــای طبيعی اين 
است  آورده  به وجود  شهرســتان 
زيبايی شناســی  نظر  از  که 
ســرزمينی  سيمای  و 
فــراوان  اهميــت 
بين  در  دارند. 
پوشــش 

گياهی، تنوع گياهان دارويی بسيار زياد است و در واقع می توان مناطق 
کوهستانی غرب شهرســتان اروميه را قطب گياهان دارويی به شمار 
آورد و با ترويج کشــت انواع گياهان دارويی، تعداد زيادی از بيکاران 

شهرستان و استان می توانند اشتغال و درامد مناسب داشته باشند.
البته در اکثر روستاهای شهرستان از گياهان به عنوان تغذيه و دارو 
استفاده می شود که با ترويج و تبليغ آن می توان اين موضوع را به شکل 

اقتصادی برنامه ريزی کرد.

نتيجه گيری
شهرستان اروميه در استان آذربايجان غربی به 
لحاظ ليتولوژی، هيدرواقليم و توپوگرافی، استعدادهای 
مناسبی برای جذب گردشگران  درمانی دارد. درياچة اروميه 
و جزاير آن، چشمه های آب معدنی، تاالب های متعدد و طبيعت 
سرسبز و بکر، زمينه را برای توسعه و گسترش اکوتوريسم و گردشگری 

طبيعی درمانی فراهم کرده است.
از آنجا که برنامه ريزی در امر گردشــگری در کشــور ما يک برنامة 
نوپا و جديد است، جاذبه های گردشگری درمانی بايد به طور تخصصی 
شناســايی و مورد مطالعه قــرار گيرند تا زمينه بــرای برنامه ريزی، 

سرمايه گذاری و بهره برداری فراهم شود.
با توجه به توصيف مراکز گردشــگری طبيعی درمانی به اين نتيجه 
می رسيم که جاذبه های گردشگری طبيعی درمانی در مناطق پيرامونی 
پراکنده انــد )تصويــر 12( و مطالعه و شناســايی و تبليغ اين مراکز 
گردشــگری می تواند جريان اقتصادی را از مرکز به ســمت پيرامون 
هدايت کند، به طوری که در صورت رونق گردشگری  طبيعی درمانی در 
مناطق پيرامون، اشتغال و درامد نيز بهبود می يابد و وضعيت معيشتی 

مردم پيرامون نيز بهتر می شود.

پيشنهادها
é مطالعــة دقيــق جاذبه هــای گردشــگری 
طبيعی درمانی شهرســتان و استان و فراخوانی بخش  
خصوصی برای ســرمايه گذاری در طرح های گردشــگری 

طبيعی درمانی؛
é با توجه به اينکه تمام جاذبه های گردشــگری طبيعی درمانی در 

تصوير 10. آبگرم ايستی سو در شهرستان اروميه

شهرستان اروميه در 
استان آذربایجان غربی به 

لحاظ ليتولوژی، هيدرواقليم و 
توپوگرافی، استعدادهای مناسبی 

برای جذب گردشگران درمانی دارد. 
دریاچة اروميه و جزایر آن، چشمه های آب 

معدنی، تاالب های متعدد و طبيعت سرسبز و بکر، 
زمينه را برای توسعه و گسترش اکوتوریسم و 
گردشگری طبيعی درمانی فراهم کرده است
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مناطقی قرار دارند که مالکيت آن ها عمومی يا دولتی اســت، بنابراين 
موضوع مالکيت از مشــکالت عمدة اين بخش از گردشــگری برای 

سرمايه گذاری بخش خصوصی است؛
é ارائة تسهيالت کم بهره و کاهش بوروکراسی های موجود در ادارات 

و بانک ها برای سرمايه گذاری بخش خصوصی؛
é آماده کردن زيرساخت های الزم به لحاظ تشويق بخش خصوصی 

در سرمايه گذاری در طرح های گردشگری درمانی؛
é ايجاد امنيت پايدار مناطق پيرامونی و مرزی شهرســتان اروميه 
به لحاظ ســرمايه گذاری بخش خصوصی در طرح های گردشگری و 

همچنين احساس امنيت و آرامش از طرف گردشگران؛
é ســامان دهی چشمه های آب های معدنی و تفکيک آن ها براساس 
درجــة حرارت، مواد معدنی و امالح و تقســيم بندی آن ها براســاس 

تأثيرگذاری در امراض؛
é سامان دهی طبيبان ســنتی و احراز مجوز رسمی از طرف وزارت 

بهداشت و علوم پزشکی براساس تجربه و تخصص؛
é شناسايی و مطالعة گياهان دارويی و غذايی شهرستان و حفاظت 

و مراقبت از آن ها به لحاظ مصرف داخلی و صادرات برای ارزآوری.

پی نوشت ها
1. Aldo Leopold
2. Franz Schaffer

s3 .3 عبارت اند از: )sun: خورشــيد(، )sand: ماســه( و )sea: دريا( که در گردشگری به سه 
S معروف اند.

4. فعاليت های آتش فشانی، گسل ها، شکستگی ها و درزها
5. سگ ها و گربه ها به تجربه آموخته اند که در هنگام دل درد يا احساس دردهای درونی مقداری 

علف َمرغ  بخورند.
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آیین ُگل غلتان

صدیقه اميدوار
دبير جغرافيای شهرستان دامغان

 استان سمنان

نمونه ای از گردشگری فرهنگی در استان سمنان
چکيده

امروزه گردشگری فرهنگی به عنوان بخشی از جغرافيای انسانی در ایجاد چشم اندازهای جهانی نقشی 
بی بدیل را بر عهده گرفته است. قدمت تاریخی، تجربة مشترک و فرهنگ های متنوع در طول تاریخ 
باعث پيدایش آداب ورسوم متنوع در گوشه گوشة سرزمين پهناور ما ایران شده است. باگذشت 
زمان و رونق ابزار ارتباط  جمعی که در کوتاه ترین زمان اطالعات باکيفيتی را منتشر می کنند؛ 
استقبال عامه مردم بيشتر شده اســت. بنابراین با گذشت زمان شناسایی و مالقات 
این موارد بر اساس عالقه مندی افراد به صورت روزافزون در حال گسترش است. 
آداب ورســوم به عنوان یک فاکتور از مجموعه فرهنگ برگرفته از تجربيات 
زندگی و ارتباط انسان با محيط به مرور زمان، یکی از مواردی است که 
امروزه به توسعة گردشگری و تقویت پتانسيل های محيطی به لحاظ 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و..... کمک کرده است. ازجمله 
این آداب ورســوم آیين گل غلتان در اميرآباد از توابع 

شهرستان دامغان است که به شرح آن می پردازیم.

دامغــان،  اميرآبــاد،  کليدواژه هــا: 
گردشگری، گل غلتان، سمنان، 

جغرافيای  فرهنــگ، 
فرهنگی

گردشگری
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صدیقه اميدوار
دبير جغرافيای شهرستان دامغان

 استان سمنان

فرهنگ
گی  د گســتر
معنای فرهنگ آنچنان 
زياد اســت کــه محققان، 
دويست تا سيصد تعريف برای 
فرهنگ نوشته اند و حتی کتاب های 
مستقل در تعريف و توصيف فرهنگ تأليف 

شده است.
تعريف تايلــور از فرهنــگ در 1871، فرهنگ يا 
تمدن در معنای مردم نگارانه و وسيع اين واژه، »مجموعة 
پيچيده ای است شامل شناخت، باورها، هنر، اخالقيات، قانون، 
رسوم و هرگونه قابليت و عاداتی که انسان به عنوان عضوی از جامعه 

کسب کرده است.«
ادوارد ساپير فرهنگ را عبارت از »سيستم رفتارها و حالت های متکی 
بر ضمير ناخودآگاه« می داند. به نظر وی، فرهنگ يک گروه شامل انواع 
مدل های اجتماعی رفتار است که به وسيلة هم يا اکثريت اعضای گروه 
جامة عمل به خود می پوشد و جامعه در حقيقت يک اصطالح فرهنگی 
است که افراد به نسبت روابطی که با يکديگر دارند برای بيان بعضی از 

رفتارهای خود به کار می برند )روح االمينی، 18:1388(.
دانشمندان انگلوساکســن تمايل دارند فرهنگ را در معنای وسيع و 
شامل تمدن به کار ببرند. آلمانی ها هر دو مفاهيم فرهنگ و تمدن را در 
برابر هم قرار دادند و مجموعه عناصر مادی، آثار فنی و اشــکال و صور 
سازمان اجتماعی را که امکان بروز و تجمع يک جامعه را فراهم می سازند، 
»تمــدن« می خوانند. از نظر آن ها فرهنگ عبارت اســت از »مجموعه 
مظاهر معنوی، آفرينش های ادبی، هنری و ايدئولوژی های مسلطی که 

تشکيل دهندة واقعيتی بديع و خاصی از مردم در يک دوران است.«
به نظر پيرژرژ فرهنگ نکته ای اســت که مؤلفان آمريکايی آن را در 
تعيين و نشــان دادن مجموعه روبناهای اقتصاد و زندگی اجتماعی به 
کار گرفته اند. زبان، سن، فعاليت های روشن فکری ادبی، هنری، علمی، 
ايدئولوژی سياســی، شــکل حکومت، دين و اســاطير و ساختارهای 
اجتماعی و....... زيرمجموعة فرهنگی هستند و بر همين مبنا جهان به 

فضاهای فرهنگی تقسيم می شود.
برخی از رشته های دانشگاهی همچون انسان شناسی، مردم شناسی، 
جامعه شناسی، ارتباطات جمعی و..... در قرابت بيشتری با مفهوم فرهنگ 
قرار دارند. لذا به دليل پرکار بودن اين مفهوم در اين رشته های دانشگاهی 
تعاريف متعددی از سوی انديشمندان اين حوزه ها ارائه شده است. از آنجا 
که فرهنگ با معنای کلی و عام آن به مثابة شکل دهندة زندگی اجتماعی 
و رفتار انسان است، لذا در علوم انسانی و اجتماعی مطالعات مربوط به 
فرهنگ در متن جامعه و گروه های انسانی دنبال می شود. به عبارت ديگر، 
يکی از ملزومات به وجود آمدن فرهنگ، شکل گيری جامعه و گروه های 
اجتماعی اســت. در مجموع تعاريف فرهنگ به اجزا و عناصر فرهنگی 
اشاره شده است که عبارت اند از دانش، هنر، ارزش ها، رفتارها، نگرش ها، 
ايدئولوژی، آداب  و رسوم، سنت ها، عقايد و زبان. در اين تعاريف، واژگان 

متعدد است که از آن ها مفهوم فرهنگ مستفاد می شود.

جغرافيای فرهنگی
هرچند موضــوع فرهنگ و عناصــر فرهنگی 
در علوم اجتماعی موردتوجه و تأکيد خاصی اســت، 
ليکن تمايل برخی از رشــته های علوم انسانی به مباحث 
ميان رشــته ای موجب شده اســت تا آن ها به مفهوم فرهنگ 
عالقه مند شوند و آن را از ديدگاه خود بررسی کنند. پس از جنگ دوم 
جهانی، شــکل گيری يک نهضت ميان رشته ای و فروريختن مرزهای 
دانش موجب شــد تا موضوعی مثل فرهنگ در شاخه های جغرافيای 
انســانی وارد شود و در چنين شــرايطی به ويژه توجه خاصی در اين 
زمينــه به عمل آيد که در نهايت باعــث پيدايش گرايش جديدی با 
عنوان »جغرافيای فرهنگی« شد. شاخه های متعدد جغرافيای انسانی 
به همان مقداری که در علوم انسانی جای دارند، به همراه جغرافيای 
فرهنگی در حوزة علوم اجتماعی نيز مطرح اند. در جغرافيای انســانی 
در ارتبــاط با محيط زندگی که روابط متقابل انســان و محيط را در 
برمی گيرد بر »انسان« تأکيد می شود. در اين گرايش به مقولة فرهنگ، 
اندوخته ها و داشــته های آن با توجه به محيط زندگی آن به انســان 

فرهنگ مدار توجه می شود )مسعود مهدوی، علی احمدی: 157(
فرهنگ در جغرافيا هم به منزلة شيوة زندگی، شامل عقايد، نگرش ها، 
زبان هــا، عادت ها، نهادها و ســاختارهای قدرت و هــم دربرگيرندة 
عملکردهای فرهنگی نظير شکل های مختلف هنری، نجومی، معماری، 
کاالهای توليدشده و..... است. در اين تعريف، فرهنگ، »همه چيز يک 
گروه از مردم« به حســاب می آيد. لذا از آن به عنوان »نظام فرهنگی« 

نام می برند )شکويی، 338:1375(.
از نظر جغرافی دانان، فرهنگ اين گونه تعريف شده است: »فرهنگ 
الگوهای رفتاری آموخته شــدة انســانی را که در قالب مقاومی شکل 
می گيرد، بيان می کند و به واســطة آن، ايده ها و تصورات از يک نسل 
به نســل ديگر يا از گروهی به گروه ديگر منتقل می شــود« )هاگت، 

.)6:1373
فرهنگ همواره تغييرپذير و در حال تحول اســت که در اين زمينه 
دو عامل بيشتر از همه تأثير دارد: الف( اختراع و نوآوری، به طوری که 
نوآوری ها از فرهنگ های بيرون از ناحيه، شکل و نوع زندگی را تغيير 
می دهد؛ ب( پراکندگی جغرافيای فرهنگ ها که درنتيجه برخورد دو 
فرهنگ، دو جامعه يا تمامی مردم نواحی مختلف انتشار فرهنگی رخ 

می دهد. بدين جهت همرنگی و همسازی مردم يک جامعه از طريق 
فرهنگ ميسر است و فرهنگ هر مکان وحدت خاصی به قلمرو 

خود می بخشد )شکويی، 1371: 123-124(.
برای درک يک ناحية فرهنگی که دارای ويژگی های 

مشابه و مشترک فرهنگی است ناگزير از مطالعات 
جغرافيايی هستيم. فرهنگ ها برای خود قلمرو 

و محدوده ای دارنــد و در يک محدودة 
خاص جغرافيايی و به صورت ناحية 

يکپارچه در آن تکوين می يابند. 
انســان با فرهنــگ خود، 

و  شــکل پذيری  در 
نقش يابی مکان ها 

ر  ا گــذ ثير تأ
 . ســت ا

س رشد
ه عك

نوار
ن جش
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به طوری که فرهنگ های مختلف مکان های خاص خود را می ســازند 
و کارکردهای متناســب با آن فرهنگ به آن می بخشند. نقش پذيری 
مکان ها تابعی از تقســيمات انســان است و اين تقســيمات متأثر از 
الگوهــای فرهنگی اوســت. بنابراين، فرهنــگ از عوامل مهم افتراق 

مکان هاست. )رضوانی و احمدی، 56:1388(
شهرستان دامغان به عنوان يکی از شهرستان های استان سمنان از 
دو بخش تشــکيل شده که يکی از آن بخش اميرآباد است. تا چندی 
پيش مرکز اين بخش صيدآباد بود که با توجه به تغييرات کشــوری 
مرکز بخش اميرآباد شد و با تغيير نام آن به اميريه به شهر تبديل شد.

شــهر اميريه در سال 1395 دارای 3561 نفر جمعيت بوده و مرکز 
بخش با توجه به دهســتان های تويه دروار، قهاب صرصر و قهاب 

رستاق 12 هزار نفر جمعيت دارد.
تاريخچة ســکونت در اين مکان به 4000 سال قبل 
برمی گردد که در دل منطقــه صددروازه و هکاتم 
پليس )دامغان فعلی( مکانی به نام دزه وجود 
داشــته، که در حال حاضر خرابه های آن 

برجای مانده است.
آنچــه در مــورد اميرآبــاد و 
وجه تســمية آن ذکر شده 
آن  است که بنای اين 
مکان توسط امير 
سپهســاالر، 
دامــاد 

ناصرالدين شاه در بيش از 200 سال پيش بنا شده که عمر آن مربوط 
به دوران قاجاريه است.

بخش اميرآباد قسمت بيشتری از جنوب دامغان را در برگرفته است. 
اين بخش از شمال و شمال باختری به بخش مرکزی دامغان و بخش 
دو دانگه شهرســتان ساری، از جنوب به شهرستان نائين از مشرق به 
شاهرود و از غرب به سمنان محدود می شود )فرهنگ روستايی(. تنها 

شهر اين بخش، اميريه است.
بخش اميرآباد منطقه ای کويری و دارای خاک بســيار شــور است 
)بنی اســدی، 32:1374(. قســمت های شــمال اميرآباد را کوه های 
کم ارتفــاع و منفردی در برگرفته که مهم تريــن آن ها کوه های بناور، 
اورس و ســرخ کوه اســت. آب وهوای اميرآباد معتدل خشک و ميزان 
بارندگی آن 100 ميلی متر اســت. دمای آن بين تابستان و زمستان 

40 تا 50 درجة سانتی گراد است )فرهنگ جغرافيايی آبادی ها، 15(.
در اميرآبــاد رودخانة دائمی وجود نــدارد. تنها رودخانه های فصلی 
دريان، دزج و شور به ترتيب از ارتفاعات شمالی منطقه، کوه گيوتنگه و 

شور و سرچشمه می گيرند و به سمت جنوب جريان می يابند.
چجــام )چاه جام( يــا کوير حاج عليقلــی مهم ترين بخش کويری 
اميرآباد است. درختانی چون پسته، اقاقيا، گز، طاق و گياهان دارويی 
و صنعتی از قبيل خاکشير، پونه، کتيرا، پوشش گياهی منطقه هستند. 
جانــوران و پرندگانی مثل روباه، شــغال، گرگ، کفتار و کبک در اين 
منطقه وجود دارند. مهم ترين معادن منطقه، سرب، فيروزه، ِگل نسوز، 

سنگ باالست، آهک و غيره است.
از دورة قاجــار مهم ترين مناطق اين محدوده شــامل قراء اميرآباد، 
دولت آباد، صيدآباد، ســليمان آباد، دزه، و تويه دروار است که عالوه بر 
چندين قريه، از امالک ميرزا محمدخان سپهســاالر به شمار می رفته 

است.
فعاليت اقتصادی مردم اين سرزمين، کشاورزی و دامداری و قالی بافی 

است.
مهم ترين آثار تاريخی اميرآباد عبارت انــد از: قلعه اميرآباد، عمارت 
دختر ناصرالدين شــاه، تپه هــای باســتانی، کاروانســرای اميرآباد، 
کاروانسرای قوشه )صفوی(، کاروانسرای سپهساالر، بقاع امامزاده قاسم، 
جبرئيل، شمس الدين مطهر، مير ابراهيم، نقاره خانه، امروان، تپه های 

از نظر جغرافی دانان، 
فرهنگ این گونه تعریف شده 

است: »فرهنگ الگوهای رفتاری 
آموخته شدة انسانی را که در قالب 

مقاومی شکل می گيرد، بيان می کند و 
به واسطة آن، ایده ها و تصورات از یک نسل 

به نسل دیگر یا از گروهی به گروه دیگر منتقل 
می شود«
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چهــل دختر، قلعه دولت آباد، عبدا.. آباد، علی آباد، حمام های اهلل آباد و 
فيروزآباد.

توجه به آثار و مزايای صنعت گردشگری در دنيای امروز و در رقابت 
بين کشــورها و مناطق در استفاده از استعدادهای محيطی خودشان 
به دليل رونق اقتصادی، فرهنگی، سياســی و غيره و شــتابان شدن 
تمايل به ســمت معرفی جاذبه های مکانی موجب شــده است که در 
کشــور ما نيز در سال های اخير تمايل مناطق مختلف در شکوفايی و 
معرفی جاذبه های طبيعی و انســانی رونق گيرد و هر منطقه با توجه 
بــه زمينه های تاريخــی خود از اين زمينه بهره ببــرد. ازجمله موارد 
گردشگری در شهر اميريه، معرفی آيين کهن با قدمت چند صد ساله 
در ايــن منطقه به نام »گل غلتان« اســت. اين آيين به همت ميراث 
فرهنگی و گردشگری، شهرداری و شورای شهر اميريه از سال 1387 
به صورت رسمی آغاز به کار کرد و در سال 1389 با شمارة 177 ثبت 
ملی شد و از آن تاريخ هرساله با شروع فصل بهار و سرسبزی طبيعت 
در ارديبهشت ماه هم زمان با رويش گل محمدی اين آيين به مدت 3 
روز اجرا می شــود. هدف از انجام اين آيين در وهلة اول، معطر کردن 
نوزادانی است که در اين ايام متولد می شوند يا اولين بهار زندگی خود 
را تجربه می کنند. گل محمدی که از گذشــته های دور با مزين شدن 
به نام محمد)ص( پيامبر رحمت اسالم که درود خدا بر او و خاندانش 
باد، عالقة قلبی را در مسلمانان جهان نهادينه کرده است به صورتی که 
شست وشوی کعبه و قبور مطهر ائمه نظير امام رضا)ع(، امام حسين)ع( 
و... با اســتفاده از گالب تهيه شده از گل محمدی امری رايج به شمار 
می رود و اين عالقه باعث شده است که گذشتگان اين سرزمين همانند 
اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد و آشــنايی او با شــعائر اســالمی با 
غلتاندن در گل محمدی و ذکر رباعيات مذهبی به نوعی با ديد تقدس، 
کودک پاک را با شــعائر دين به نوعی هم آغوش کنند. انگيزة ديگر از 
اجرای مراســم گل غلتان در پزشکی و کاهش آلرژی های فصل بهار 
اســت که کودک با غلتيدن در گل آمادگی بيشتری برای سازگاری با 
شرايط محيط زندگی کسب می کند که به صورت تجربه جزء اعتقادات 

مردم اين مرزوبوم شده است.
ازجمله مواردی که آيين گل غلتان به عنوان هدف آن را اجرا می کند، 
امر معرفی اسالم به عنوان دين رأفت، عالقه به طبيعت، مأنوس بودن 

انسان 
بــدو  از 

تولد با طبيعت 
و ايجاد يک عالقه و 

سازگاری قلبی در تربيت 
کودک با طبيعت اســت که 

يقينًا در آينــدة کودک و زندگی 
وی بی تأثيــر نخواهد بود. صلة  رحم از 

ديگر مواردی اســت که در اين آيين موج 
می زنــد. با دعوت از بزرگ ترهای خانواده و اقوام 

درجه يک، يــک دورهمی خانوادگی به منظور معطر 
کردن کودک ايجاد می شود که اين امر نيز از توصيه های 

دين است. در کنار آثار فردی اين آيين، انگيزة مسئوالن رسمی 
از اجرای آيين گل غلتان رونق گردشــگری در شــهر اميريه است 

که با فراخوان انجام اين آيين به صورت کشوری و ورود مهمانان وارد 
شده به منطقة تاريخی با آثار منحصربه فرد می توانند با مواردی چون 
آثار قديمی، فعاليت صنايع دستی، توليدات کشاورزی بومی و محلی 
شيوة زندگی و معماری مکان و..... آشنا شوند و از اين طريق، مقصود 

مسئوالن، يعنی معرفی جاذبه های مکان حاصل خواهد شد.
باگذشت زمان، هر سال آيين گل غلتان با توجه به تجربيات جديد 
در شــکل، اجرا و هدف تغيير می کند و بر کيفيت آن اضافه می شود. 
در چند ســالی که اين آيين برگزار می شــود با ايجاد بسترهای الزم 
چون ايجاد باغ های گل و توليد آن در محل در روز شــروع مراسم، با 
طلوع خورشــيد، والدين نوزاد با سبدهايی در دست با ذکر شعارهای 
دينی و سالم و صلوات بر جمال محمد شروع به چيدن گل می کنند. 

شهرستان دامغان به عنوان یکی از 
شهرستان های استان سمنان از دو بخش 

تشکيل شده که یکی از آن بخش اميرآباد 
است. تا چندی پيش مرکز این بخش صيدآباد 
بود که با توجه به تغييرات کشوری مرکز 

بخش اميرآباد شد و با تغيير نام آن به 
اميریه به شهر تبدیل شد
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حوري قاهري
سرگروه جغرافياي شهر تهران

بعد از جمع آوری گل و پاک ســازی آن و تبديل 
آن به گلبرگ، نوزاد را اســتحمام می کنند و در 
پارچه ای ســفيدرنگ قرار می دهند، ســپس با 
حضور پدربــزرگ، مادربزرگ و اقوام درجه يک، 
با ريختن گل هــای محمدی کودک را در پارچه 

می غلتانند. هم زمان با اين مراسم رباعياتی مثل
 دل را تو صفا ده به صفای صلوات 

همراز ملک شو به صفای صلوات 
بر هرچه خدا قيمتی داده ولی 
گلزار بهشت است بهای صلوات

و اشعار بسيار ديگر خوانده می شود که با توجه 
به پســر يا دختر بودن نوزاد به منظور کرامت و 
عزيز داشــتن نوزاد، طبق احاديث اسالمی، نوزاد 
را معطر می کنند. در کنار مراســم معطر کردن 
نوزاد که هدف جشنوارة گل غلتان است مراسم 
ديگری چون شترســواری، بازديد آثار باستانی، 

چاپ تمبر يادبود، بازی های محلی، فروش صنايع دســتی، آشنايی با 
زندگی روســتاييان نيز انجام می شود که برای مدعوين، يکی دو روز 

به يادماندنی را به وجود می آورد.
جشــنوارة گل غلتان در اميرآباد اگرچه در ســال های اخير نسبت 
به گذشــته به لحاظ اجرا بهتر شــده و در رفع عيوب و مشکالت آن 

اقداماتی انجام گرفته، ولی هنوز کاستی هايی دارد، همچون: 
1. کمبود فضای کافی برای اجرای مراسم با توجه به استقبال بيش 

از پيش ساالنه؛
2. عدم توانايی تبليغات مؤثر بــه دليل محدوديت های مالی و نوپا 

بودن جشنواره؛
3. عدم حمايت ارگان های دولتی.

البتــه با همت مســئوالن و همکاری مردم منطقــه، اين آيين در 
ســال های آينده هم به گردشگری منطقه کمک می کند و هم 
با ثبت جهانی آن نســبت به آشــنايی ديگر مناطق و ملل 
مختلف با اين آيين ملی گام های مؤثر برداشته خواهد 
شد. از رهگذر چنين رسومات فاخری اميد است که 
ذهنيت ديگر اقوام نسبت به ايران، مسلمانان 
و شــيعيان تغيير يابــد و روح حقيقی 
طبيعت دوستی،  و  انسان دوســتی 
رابطة حســنه انسان با محيط 
را به بهترين شکل ممکن 

نمايان سازد.

پيشنهادهایی برای انجام بهتر آیين گل 
غلتان:

1. اطالع رسانی دقيق تر با توجه به وسايل ارتباط جمعی 
رو به گسترش؛

2. فرهنگ ســازی بين مردم محل در پذيرايی از گردشگران و 
همکاری با مسئوالن؛

3. همکاری بين مسئوالن در بخش های مختلف؛
4. ايجاد بستر مناسب برای ورود مهمانان در روزهای برگزاری جشنواره
5. عدم تمايل به ديد درآمدزايی با توجه به ســابقة کم اجرای آيين 

گل غلتان؛
6. استفاده از پتانســيل تاريخی شهرستان دامغان با توجه به فاصلة 
کم از اميرآباد، در معرفی آثار باســتانی بی بديل در دامغان به مهمانان 

جشنواره؛
7. استفاده از موســيقی های محلی و افراد محلی به جای استفاده از 

فرهنگ استان های مجاور.
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در کنار آثار 
فردی این آیين، 

انگيزة مسئوالن رسمی 
از اجرای آیين گل غلتان 

رونق گردشگری در شهر اميریه 
است که با فراخوان انجام این آیين 

به صورت کشوری و ورود مهمانان وارد شده 
به منطقة تاریخی با آثار منحصربه فرد می توانند 

با مواردی چون آثار قدیمی، فعاليت صنایع دستی، 
توليدات کشاورزی بومی و محلی شيوة زندگی و معماری 
مکان و... آشنا شوند و از این طریق، مقصود مسئوالن، 
یعنی معرفی جاذبه های مکان حاصل خواهد شد
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ضمن خدمت  دوره  برگزاري  گزارش 
كتاب جغرافيای 3 استان ایالم 

گروه آموزشــي جغرافياي اســتان ايالم پيرو برنامة 
عملياتي خود، دورة 24 ساعت ضمن خدمت روش تدريس 
كتاب نونگاشــت جغرافياي دوازدهم را در اين شهرستان برگزار 

كرد.
اين دوره با هماهنگي گروه آموزشي جغرافيا و انجمن علمي جغرافياي 
اســتان از تاريخ 24 تا 26 آبان ماه و با حضور 26 نفر از دبيران اســتان 

برگزار شد.
محتواي اين دوره توسط خانم زبردست، خانم كاوري و آقاي محمد 

عزيزي به دبيران ارائه شد.

خالصة تحليل محتواي اين دوره:
ـ كاربرد جغرافيا در حل مشكالت فضاي جغرافيايي؛

ـ سلسله مراتب سكونتگاهي و معيارهاي آن؛
ـ حوزه، دامنه و آستانة نفوذ شهري؛

ـ شهري شدن جهاني؛
ـ تفاوت حومه نشيني، حاشيه نشيني و زاغه نشيني؛

ـ روند تغييرات كالبديـ  ساختاري روستاها؛
ـ آمايش سرزمين، تاريخچه و اهميت آن؛

ـ مديريت شهري و شهر هوشمند؛
ـ كاربرد جي آي اس در مديريت فضاي جغرافيايي؛

ـ محاسبات در جغرافيا؛
ـ تحليل جغرافياي حمل ونقل؛

ـ محاسبة انحراف مسير و مكان يابي مسير بهينه؛
ـ تحليل مخاطرات طبيعي و راه حل هاي مقابله.

با سپاس از همكاري انجمن علمي آموزشي معلمان جغرافياي استان.

اخبار جغرافیایی

اخبار 
جغرافیایی
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گردهمایي كشوري سرگروه هاي درس 
جغرافيا

در اجراي برنامة عملياتي دبيرخانة كشوري جغرافيا 
مستقر در اســتان آذربايجان غربي با كسب مجوز از دفتر 
آموزش متوســطة وزارت متبوع و مصوب در شــوراي معاونين 
ادارة كل آموزش وپرورش اســتان آذربايجــان غربي، با همت معاون 
محترم آموزش متوســطة اســتان، ســركار خانم دكتــر منافي و با 
هماهنگي هاي به عمل آمده در ادارة تكنولوژي و گروه هاي آموزشــي 
ادارة كل آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي، گردهمايي كشوري 
سرگروه هاي درسي جغرافيا با حضور مؤلفان محترم و پروفسور بهلول 
عليجاني، پدر اقليم شناسي ايران در تاريخ 11، 12 و 13 دي ماه 1397 

برگزار شد.
هدف از برگزاري اين گردهمايي تبيين سياســت هاي دفتر آموزش 
دورة دوم متوسطه، راهبردهاي عملياتي دبيرخانة كشوري جغرافيا و 
نقد و بررسي كتاب جغرافياي 3 پاية دوازدهم و چالش هاي موجود در 

تدريس و چگونگي تدوين اين كتاب ها بود.
87/5 درصد از ســرگروه هاي درسي كشــوري، يعني از 32 استان، 
28 استان و همچنين ســرگروه هاي درسي مناطق آذربايجان غربي 
در گردهمايي حضور فعال داشــتند. برابر برنامه ريزي به عمل آمده، 
نتايج اين گردهمايي در سطح استان ها و مناطق تابعة آموزش وپرورش 
تبيين خواهد شــد و اتفاق روية واحدي در تدريس و رفع مشكالت 

موجود در تدريس و بررسي كتاب هاي درسي به  عمل خواهد آمد.

توجيهي  ـ  آموزشي  همایش  گزارش 
كتاب جغرافياي 3

همايش آموزشــي ـ  توجيهي كتاب جغرافياي 3 در 
تاريخ 97/8/22 در ســالن اجتماعات دبيرستان فرزانگان 

منطقة 6 تهران از ساعات 15 تا 18/30 برگزار شد.
در اين همايش 110 نفر از دبيران جغرافياي شــهر تهران شركت 

كردند.
اين همايش با تالوت آياتي از قرآن كريم و پخش ســرود جمهوري 
اسالمي ايران آغاز شد. سپس سرگروه محترم جغرافياي تهران بعد از 
خوشامدگويي به مدعوين حاضر، گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته 
در سال گذشته و برنامه هاي در دست اجراي سال جاري را ارائه داد.

ســخنرانان دعوت شــده در اين همايش، مؤلفان كتاب جغرافياي 
دوازدهم بودند. موضوع ســخنراني ايشــان پيرامون مطالبي بود كه 
براساس نيازسنجي فرم ضميمه و انعكاس نظرات دبيران به مؤلفان در 

هفته هاي گذشته تعيين شده بود.
همچنين در اين همايش، مســئول انجمن علمي دبيران جغرافياي 
شهر تهران به معرفي اين انجمن و اهداف و فعاليت هاي همسو با گروه 

جغرافيا پرداخت.

خدمت  ضمن  دورة   برگــزاري  گزارش 
كتاب جغرافياي 3 شهر تهران

با توجه بــه عدم برگزاري دوره هاي آموزشــي كتاب 
جغرافياي 3 در تابســتان و پاييز سال جاري و حضور تعداد 
قابل توجهي از دبيــران نيمه مرتبط و غيرمرتبط در تدريس اين 
درس )بر مبناي اطالعات جمع آوري شــده از مناطق 19گانة شــهر 
تهران(، گروه جغرافياي شــهر تهران با همــكاري مناطق 1، 3، 8 به 
برگزاري يك دورة ضمن خدمت 24 ساعته براي رفع نيازهاي علمي و 

مهارتي دبيران شهر تهران اقدام كرد.
با توجه به نيازســنجي صــورت گرفته از دبيــران، مباحث مربوط 
بــه مهارت هاي جغرافيايــي، جغرافياي طبيعي )فصــل 3( و نكات 

چالش برانگيز در اين دوره آموزش داده شد.
اساتيد و زمان بندي اين دورة آموزشي عبارت  بودند از:

دوشــنبه 97/11/8: خانم دكتر پرك، مبحث G.I.S و ســنجش از 
راه دور؛

سه شــنبه 97/11/9: خانم قاهري، مبحث ساعت هماهنگ جهاني 
و G.P.S؛

دوشنبه 97/11/15: آقاي دكتر يماني، مبحث تكتونيك صفحه اي 
و زمين لرزه؛

سه شنبه 97/11/16: آقاي دكتر يماني، مبحث حوضة آبريز و سيل؛
سه شنبه 97/11/24: خانم دكتر فالحيان، پاسخ به سؤاالت همكاران 

در ارتباط با نقاط چالش برانگيز سكونتگاه ها و حمل ونقل.
در انتهاي دوره، ســؤاالتي از مباحث طرح شــده در كالس توسط 

اساتيد طراحي و آزموني بر همين مبنا تهيه شد.
تجزيــه و تحليل نظرســنجي هاي صــورت گرفتــه از همكاران 
شركت كننده، نشانگر تمايل همكاران به تداوم برگزاري كالس هايي از 

اين دست و اجراي اين دوره ها قبل از شروع سال تحصيلي بود.
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آموزشــي  دورة  برگــزاري  گزارش 
جغرافياي 3 استان مركزي

دوره آموزشي روش تدريس، بررسي و تحليل كتاب 
نونگاشــت جغرافياي 3 ســال دوازدهم، پنجشنبه پنجم 
مهرماه سال 97 در پژوهش سراي ناحية 2 اراك با حضور مؤلفان 
كتاب، خانم دكتر فالحيان و خانم ملك محمودي و آقاي دكتر يماني 
با حضور 92 نفر از دبيران جغرافياي مناطق 15گانة اســتان مركزي 

برگزار شد.
اين برنامه از ســاعات 8:30 آغاز شــد و پــس از ثبت نام و حضور 
دبيران، برنامة افتتاحيه ســاعت 9 با تالوت قرآن شــروع شد و آقاي 
دكتر حســيني، معاونت برنامه ريزي با تبريك سال جديد تحصيلي، 
سخنان كوتاهي ايراد و تأكيد كرد كه در برگزاري دوره هاي آموزشي 
استان مركزي پيشــتاز بوده است. همچنين بر فعال كردن و پويايي 

انجمن هاي علمي آموزشي تأكيد بسيار داشت.
در ادامــه، ســرگروه آموزشــي جغرافيــا، ضمن خيــر مقدم به 

شركت كنندگان بر مواردي به اين شرح تأكيد كرد.
1. كمبود شديد نيروي متخصص جغرافيا در استان مركزي و تأكيد 

بر اعالم به مسئوالن و جذب فارغ التحصيالن جغرافيا؛
2. توضيح و تشــريح برنامــة عمليات جغرافيا و بيــان محورهاي 
برنامة  دبيران خانة جغرافيا، مســتقر در آذربايجان غربي و محورهاي 
برنامه هاي بومي و استاني با توزيع فرم نيازسنجي در مورد فعاليت هاي 
گروه آموزشي جغرافيا. سپس از شركت كنندگان خواستند با تكميل 
فرم نيازســنجي در برنامه ريزي فعاليت هاي آموزشي گروه مشاركت 
كنند و با توجه به اهميت استقرار پاية دوازدهم از دبيران براي تعامل 

و ارتباط بيشتر با گروه تأكيد كرد.
ســپس دبيران در 3 كالس و مؤلفان به صورت گردشي در كالس ها 
در 3 جلسه حضور يافتند. اين برنامه كه با استقبال زياد دبيران مواجه 
شد با اختصاص كمترين زمان براي ناهار و پذيرايي تا ساعت 4 عصر 

ادامه يافت.

گردهمایي  چهاردهمين  پایاني  بيانية 
ســرگروه هاي جغرافياي كشــور )اروميه، 

97/10/10 تا 97/10/13(
با حمد و ســپاس ايزد منان كه دامنة فضلش گسترده و 
كرانة مهرش نامتناهي ست و در پرتو لطفش بر ما منت نهاد تا بار 
ديگر در نشست صميمي سرگروه هاي آموزشي درس جغرافياي استان ها 
در جهت ارتقاي  كمي و كيفي آموزش جغرافيا با همتي واال دست در 
دست هم نهيم تا در راستاي نيل به اهداف آموزشي، انديشه هايمان در 

اوج باشد و گام ها استوارتر.
شــركت كنندگان در این همایش با تأكيد بر محورهاي زیر، 
خواســتار توجه و پيگيري جامعة آموزشي درس جغرافيا و 

دبيرخانة محترم شدند:
1. بازنگري در كتاب هاي درســي نونگاشت جغرافياي متوسطة دورة 

دوم؛ به ويژه جغرافياي ايران.
2. بهره گيري از انديشــه هاي پويا و به روز علمــي دبيران جغرافيا و 
سرگروه هاي درسي جغرافيا در بهبود و اصالح برخي از محتواي آموزشي 
كتب نونگاشت جغرافيا با همراهي گروه تأليف كتاب هاي درسي جغرافيا.
3. تأكيد بر اختصاص يك واحد درسي به كتاب استان شناسي و طرح 

درخواست ساعت اختصاصي براي تدريس اين درس.
4. ضرورت بررسي فرايند تدريس كتاب درسي انسان و محيط زيست 
در مدارس و تأكيد بر اولويت تدريس اين درس توسط دبيران جغرافيا و 

ساير رشته هاي مرتبط.
5. لزوم حمايت و پشــتيباني از گروه هاي آموزشــي به عنوان پايگاه 
اساسي كيفيت بخشي درس جغرافيا با افزايش ساعات اختصاص يافته و 

ارتقاي امكانات و شرايط مورد نياز گروه ها.
6. تشكر و قدرداني از پيگيري و برگزاري المپياد علمي درس جغرافيا 

در سطح كشور.
7. ضرورت تشكيل انجمن هاي علميـ  آموزشي معلمان جغرافيا.

8. توجه ويژه به آسيب تقليل ساعات درس جغرافيا و پيگيري مجدانة 
آن.

9. پيگيري فرايند و پيامد منفــي به كارگيري دبيران غيرمرتبط در 
تدريس جغرافيا.
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10. پيگيري آسيب كم رنگ شدن و گاه حذف ساعت برخي از دروس 
علوم انساني به ويژه درس جغرافيا و اختصاص دادن ساعات آن به تدريس 

دروس ديگر.
11. ضــرورت توجه به آموزش جامع و پايه اي علم جغرافيا در مراكز 

آموزش عالي و دانشگاه فرهنگيان.
12. پيگيري افزايش ضريب درس جغرافيا در كنكور اختصاصي علوم 

انساني.
13. اهميت پيگيري ايجاد دبيرخانة انسان و محيط زيست.

14. تأكيد بر بهره گيري از تجارب دبيرخانة محترم توسعة شايستگي هاي 
معلمان براي افزايش و ارتقاي سطح كيفي آموزش درس جغرافيا.

15. مشاركت بيشتر دبيران جغرافيا در تأليف مقاالت رشد در راستاي 
ارتقاي سطح علمي دبيران.

گزارش بازدید از فرونشســت دشت 
ورامين

گروه جغرافياي شــهر تهران با همكاري وزارت نيرو، 
بازديد علمي يك روزه اي از پديدة فرونشست در دشت ورامين 

برگزار كرد.
اين بازديد در روز 97/11/28 از درب ســاختمان گروه هاي آموزشي 

ادارة كل به مقصد دشت ورامين انجام گرفت.
در ابتدا كارگاه آموزشي در سالن وزارت نيرو در شهر ورامين برگزار شد 

كه طي آن به بررسي موضوعات زير پرداخته شد:
ـ عوامل افت ميزان آب هاي زيرزميني؛

ـ علل فرونشست دشت ورامين؛
ـ روش هاي كنترل مصرف آب؛

ـ بررسي شرايط حال حاضر آب در كشور.
در ادامه، دبيران با همراهي كارشناسان به بازديد از مناطقي كه پديدة 
فرونشســت در آنجا روي داده بود، رفتنــد و با پيامدهاي اين پديده و 

اقدامات وزارت نيرو آشنا شدند.
در اين بازديد 27 نفر از دبيران جغرافياي شهر تهران شركت داشتند.
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روز اول گردهمايی، ســه شــنبه به تاريخ 
97/10/11 پــس از حضور شــرکت کنندگان و 
پذيرش در باشــگاه فرهنگيان اروميه، رأس ســاعت 
20 برنامه افتتاحيه با حضــور حاضرين و با عرض خوش 
آمدگويی توســط رئيس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی 
جناب آقای جوزايی آغاز شــد، در ادامه گزارشی از اهم فعاليت های 
دبيرخانه کشوری جغرافيا در سال های 97-96 و 98-97 توسط آقای 
دکتر جامعی مســئول دبيرخانه ارائه گرديد و همچنين سرکار خانم 
منافی معاون محترم آموزش متوسطه اداره کل ضمن خير مقدم گويی 

سخنانی  را ايراد کردند.
و در آخر جناب آقای شيرزادی کارشناس مسئول محترم گروه های 
آموزش متوســطه وزارت در رابطه با تبيين سياســت های دبيرخانه 

کشوری سخنرانی کردند.
روز دوم همايش، چهارشنبه به تاريخ 97/10/12 ساعت 8 صبح در 
سالن انديشــه اداره کل با نقد و بررسی کتب درسی توسط مؤلفين 
محترم خانم دکتر ملک محمودی و خانم دکتر ناهيد فالحيان شروع 
شــد، در ادامه برنامه جناب آقای پروفسور عليجانی در رابطه با تغيير 
اقليــم جهان و ايران و در نهايت در رابطه با نگرش ما و نياز های علم 

جغرافيای کاربردی سخنرانی علمی ارائه فرمودند.
بعد از ظهر دومين روز گردهمايی با حضور تمامی عوامل شــرکت 
کننده و همچنين مسئولين ســتاد احيای درياچه اروميه از درياچه 
اروميه بازديد به عمل آمد و اهم اقدامات انجام گرفته توسط مهندس 
رزاقی از ستاد احيای درياچه اروميه تشريح گرديد و نياز به آگاه 
سازی و رعايت الگوی مصرف آب با آموزش دبيران جغرافيا 

تأکيد گرديد.
بعد از بازديد از درياچه اروميه از سد شهرچايی 
و الگوی شــهری و اجتماعی شــهر اروميه 

بازديد به عمل آمد.

روز 
م  ســــو

گردهمـايــی، 
شنبــه  پنـج  روز 

تــاريــــخ 97/10/13 
نقد و بررســی کتــاب پايه 

دوازدهــم جغرافيــا 3 توســط 
سرگروه های استان ها جلسه پرسش 

و پاســخ با مؤلفين و با حضور پروفســور 
عليجانی در سالن انديشه برگزار شد و در پايان 

برنامــه اختتاميه از نفرات برتر مســابقات فراخوان 
کشوری )طرح درس، سواالت استاندارد، توليد محتوای 

الکترونيکــی( و ســرگروه های برتر ســال 97-96 تجليل و 
قدردانی بعمل آمد.

اميد اســت اين گردهمايی بتواند ره گشای خوبی برای آموزش علم 
جغرافيا که علم زندگی است در کشور زيبای ايران باشد.

           



رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ2/ زمستان  601398

براساس رويكرد جديد كتاب هاي نونگاشت 
جغرافياي دورة دوم متوسطه و سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش و با توجه به اينكه آزمايشگاه جغرافيا 
طبيعت اســت و ضمن تمركز بر آشنايي عيني و ملموس 
دبيران جغرافيا با شــيوه هاي بازديد علمي و آموزشي و با اعتقاد 
به اينكه اســتفاده از شيوة مشاهدة مستقيم مي تواند فرايند ياددهي- 
يادگيري مفاهيم جغرافيا را در كالس درس تسهيل كند، گروه آموزشي 
و انجمن علمي جغرافياي استان مركزي ترغيب و تشويق شدند كه به 
ايدة سه سالة سفر به مصر ايران جامة عمل بپوشانند. بنابراين، در آغاز 

سال تحصيلي، كار را با شور و اشتياق 
بيشــتري پيگيري كرديــم. به عنوان 
ســرگروه و عضو هيئت مديرة انجمن، 
پييشنهاد را به معاونت آموزشي استان 
ارائه كردم و بعد از توضيحات در مورد 
اهداف و چگونگي اجراي برنامة ســفر، 
ايشــان موافقت خود را اعالم كردند و 
زمانــي كه مدير دبيرســتان فرزانگان 
يك اراك حمايت و پشتيباني خود را 
در برگزاري اين برنامة آموزشي دبيران 
بيان داشــتند از خوشحالي در پوست 
خود نمي گنجيدم،  چرا كه می توانستم 

گامي براي ارتقاي جايگاه علمي و آموزشي جغرافياي استان بردارم. 
بالفاصله با اعضاي هيئت مديرة انجمن جغرافيا تشكيل جلسه 
داديم. تمام جزئيات سفر، برنامه ريزي مسير و تجهيزات، 
وســايل مورد نياز فردي و گروهي، محتواي علمي- 
آموزشي، زمان حركت، تهية پوستر، بخشنامه، 
اطالع رساني و تشكيل گروه مجازي، شرايط 
شــركت كنندگان )فارغ التحصيــالن 
مناطق،  سهميه بندي  جغرافيا(، 
هزينه هاي مالــي، ميزان و 
نحوة مشاركت دبيران، 
پيش بيني اقامتگاه 
وعده هاي  تا 
يی  ا غذ

روستای مصر
زهره صالحي
 سرگروه جغرافياي استان مركزي

جزيره ای زيبا در دريای ماسه

فعاليت ميدانی

فعاليت ميدانی
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شــام و ناهار و صبحانه و آگاهي از وضعيت آب و هواي مســير و موارد 
ديگر را جزء به جزء مطرح كرديم و بين اعضا تقسيم كار صورت گرفت 
و هر يك بخشي از مسئوليت ها را بر عهده گرفتيم و صد البته تاريخ سفر 

را قباًل با توجه به تعطيلي بين هفته مشخص كرده بوديم. 
حركت گروه ســاعت 7 صبح روز سه شــنبه 8 آبان 1397 در هواي 
خنك پاييزي از جلوي ادارة كل آموزش و پرورش اســتان مركزي با دو 

دستگاه ميني بوس با حضور 23 نفر از دبيران آغاز شد. 
مسير 700 كيلومتري از شهرهاي اراك، قم، كاشان، بادرود، نائين و 

انارك به مقصد كوير مصر بود.
از قبل در گروه اعالم كرده بوديم كه هر كس يك وعده صبحانه و ناهار 
ساده بدون استفاده از ظروف يك بار مصرف به همراه داشته باشد. شعار 
زيست محيطي گروه اين بود: »بر دامنة طبيعت چيزي ننهيم و از دامن 

طبيعت چيزي برنداريم.«
بعد از طي مسافتي از مسير در اولين ايستگاه براي صرف صبحانه در 
يكي از مراكز خدماتي و رفاهي اتوبان كاشان كه از قبل در نظر گرفته 
بوديم، توقف كرديم. سپس اولين جلســة ايستاده با معرفي و معارفة 
تك تك اعضا در گوشــه اي خلوت از مركز رفاهي شــروع شد. در ابتدا 
سرگروه آموزشي مطالب خود را با جملة آقاي گابريل، پزشك جغرافي دان 
اتريشي در كتاب »عبور از صحاري ايران« كه كويرهاي ايران را اين گونه 
توصيف مي كند آغاز كرد: »كويركســي را كه يك بار گرفتار افسونش 
شــود، ديگر رها نخواهد كرد« و با آرزوي سفر به يادماندني و تشكر از 
مدير كل آموزش و پرورش استان و معاونت آموزشي و مدير دبيرستان 
فرزانگان يك اراك، اهداف كلي ســفر مرتبط با رويكردهاي كتاب هاي 
نونگاشت جغرافيا را چنين بيان داشت: مشاهدة تپه هاي ماسه اي، كوير و 
اشكال كثير االضالع آن،  به آسمان زيبا و پرستارة بيابان، پوشش گياهي 
و سكونتگاه روستايي و گردشگري مصر، مهم ترين اهداف سفر به شمار 
مي روند. وي با تأكيد بر مشاركت گروه در اجراي خوب برنامه بيان كرد 
كه در اين ســفر كســي مهمان و ميزبان نيست. سپس آقاي سماعي 
عضو هيئت مديرة انجمن جزئيات برنامة سه روز و مكان هاي توقف از 
جمله روستاي مصر، نيزارها،  تاغ و گز، چال سلكنون، درياچه و يا كوير 
نمك خور، آبشــار نمكي، رصد آســمان و به طور كلي آنچه را در طي 
ســه روز خواهيم ديد، عالوه بر جزئيــات برنامه و رعايت زمان بندي را 

براي گروه تشــريح كرد و از گروه 
خواست به ويژگي مسير جاده كه 
از توپوگرافي زمين تابعيت مي كرد 
توجه كنند. همچنين رئيس ادارة 
تكنولوژي استان به عنوان هم سفر، 
گروه را همراهي مي كرد )تصوير 

يادگاري1(.
با توضيحــات و مطالب مطرح 
شــده در 30 دقيقه كه ســفر را 
اعضاي  مي داد،  نشــان  هدفمند  
گــروه، پويايي و انــرژي خاصي 

يافتند، سوار بر ماشين ها شديم و به مسير ادامه داديم. 
با پشت سرگذاشتن كاشان، بادرود و اردستان، ساعت 2 به 
شهر تاريخي نائين در شرق استان اصفهان رسيديم. در 
يكي از پارك هاي شهر استراحت كوتاهي براي اقامة 
نماز و صرف ناهار داشتيم و بالفاصله به مسير 

نسبتًا طوالني خود ادامه داديم. جاده نسبتًا خلوت بود و اغلب كاميون هاي 
سنگين را در مقابل مي ديديم. پديده هاي مختلف جغرافيايي، كوه ها و 
تپه هاي رنگارنگ زيبا و فرسايش يافته، پوشش گياهي، درختچه هاي 
بياباني و سكونتگاه هاي روستايي با سرعت 90 كيلومتر از مقابل چشمان 
ما عبور مي كرد و با توجه به گرايش جغرافيايي و دانسته هاي علمي خود 
به گفت وگو و تبادل نظر در مورد آن ها مي پرداختيم تا گذر زمان نه تنها 
خسته كننده نباشــد، بلكه لذت بخش شود. البته تنقالت و لطيفه ها و 
خاطرات هم چاشني برنامة سفر شده بود تا لذت سفرهاي اين چنيني را 
دو چندان كنند. باال و پايين رفتن ناگهاني ماشين كه ناشي از توپوگرافي 
مسير جاده بود از هيجان هاي انكار ناپذير بود. حدود ساعت 7 در هواي 
نسبتًا تاريك در 30 كيلومتري روستاي مصر بوديم. آسمان پرستاره و 
چشمك زن از داخل ماشين آن چنان زيبا و افسونگر شده بود كه طاقت 
خود را از دست داديم و ماشين ها را در كنار جاده متوقف كرديم تا اولين 
تجربة ديدن آسمان غيرقابل توصيف كوير و بيابان را در شب به دست 
آوريم. همگي پياده شــديم. اعضاي گروه به يكديگر توصيه مي كردند 
حتي تلفن هاي همراه خود را خاموش كنيم تا در تاريكي جلوه هاي زبيا، 
آسمان بيشتر و بهتر ديده شود گويا ماشين ها ما را در لبة كهكشان راه 
شيري متوقف كرده بودند. در حالي كه فقط به باالي سر نگاه مي كرديم 
اين صداها و نداها شنيده مي شد: ببين خوشة پروين را! مسير كاروان رو 
مكه را! صور فلكي را! واي ستارة قطبي چقدر زيباست! افق را نگاه كنيد! 
انگار ستاره ها دارند مي ريزند روي زمين! خدايا چه آسمان زيبايي داري! 
همچنين جهت يابي جغرافيايي با آسمان زيباي شب و ستارة  قطبي و 

نيمه روشن ماه نيز از نتايج كارگاه آموزشي نجوم يا رصد شبانه بود. 
من هرگز اين همه ستاره و سياره را با هم و يكجا تاكنون نديده بودم. 
لحظات فراموش نشدني و هيجان انگيزي بود. فرصت کم بود. به ناچار 
چشم از آسمان برداشتيم و سوار بر ماشين ها شديم. به مقصد نزديك 
شده بوديم، ولي همچنان تاريكي و نبود روستا محسوس بود. رخ نماي 
تپه هاي ماسه  اي با درختچه هاي گز و تاغ جلوه هاي زيبايي بودند كه دو 
طرف جاده در تاريكي شب در يك لحظه فقط با نور چراغ هاي ماشين 
خودنمايــي و از مهمان هاي در حال عبور دلبــري مي كردند. آخرين 
تابلوي كنار جاده 5 كيلومتر به روستاي مصر را نشان داد. با كف زدن و 
خوشحالي كردن گروه به خودمان 
خوشامد گفتيم. نكتة جالب توجه 
براي هر تازه وارد قبــل از ورود به 
روستا پروژكتورهاي بلند و پرنوري 
بود كه مانند فانوس دريا رســيدن 
به ســاحل را از فاصلة دور بشارت 
مي دادند. ساعت 8 به مصر رسيديم. 
كوچه هاي پرنور بازســازي شــده 
بودند و با نورپردازي بســيار زنده و 
پويا به نظر مي رسيدند. ماشين هاي 
اتوبوس هــاي  و  شاســي بلند 
گردشگري پارك شده در دو طرف خيابان اصلي و مغازه هاي باز، رفت 
و آمد گردشــگران و اقامتگاه هاي محلي، همه و همه حكايت از گرم و 

پررونق بودن صنعت گردشگري روستا داشت. 
از ماشــين ها پياده شديم و با وسايل خود در منازل روستايي مستقر 
شديم و پس از صرف شام كه قيمه پلوي محلي با گوشت بز بود، راهنما 
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يا ميزبان محلي پيشنهاد داد 
از تپه هاي ماسه اي روان و جنگل 
تقريبًا بالغ درختچه هاي تاغ در مجاور 
روســتا بازديد كنيم. حركت گروهي روي 
ماسه هاي نرم كه ما را سر باال و سرپاييني مي  برد. 
در پشت سر راهنما با چراغ قوه در تاريكي شب بسيار 
جالب و فراموش نشــدني بود، به ويژه آتش داغ در هواي 
سرد و خوردن چاي آتشــي، سيب زميني و پياز كبابي بسيار 
لذت بخش بود. راهنماي بومــي در مورد علل نام گذاري »مصر« بر 
روستا توضيح داد كه يوسف بنيان گذار مصر، چوپان بوده است و وقتي 
آب قنات روســتا كم شد يوســف عميق ترين چاه را حفر كرد و اهالي 
همجوار، اين روستا را چاه دراز مي نامند و چون يوسف اين نام را دوست 
نداشــت از اهالي خواست به علت شباهت داستان يوسف پيامبر، اسم 

روستا را »مصر« بگذاريم.
به روستابرگشــتيم و خســته از فعاليت خوابيديم. صبح بسيار زود 
چهارشــنبه 9 آبان از خواب بيدار شديم و پس از اقامة نماز براي ديدن 
طلوع خورشــيد و پياده روي به داخل كوچه ها رفتيم. روستاي مصر با 
جمعيت تقريبًا 120 نفر از توابع شهرســتان خور و بيابانك در استان 
اصفهان و در جنوب شــرقي دشت كوير با دو روستاي كوچك اميرآباد 
و فرحزاد در يك خط شــمالي- جنوبي به طول 6 كيلومتر واقع شده 
است. روستا داراي يك خيابان بزرگ بود. در دو طرف خيابان، مسجد و 
مدرسه، مغازه ها، خانه هاي روستايی ويژة بوم گردي و حوضچه اي ديده 
مي شد كه آب نسبتًا شور قنات يوسف در آن مي ريخت. خيابان باز بود و 
تلماسه ها و درختچه هاي تاغ چسبيده به خانه ها و كوچه هاي روستا بود. 
برنامــة پس از صرف صبحانه، بازديد از نيزار مصر، اشــكال مختلف 
تپه هاي ماســه اي و چال سلكنون بود. براي رسيدن به اين مكان ها كه 
چند  كيلومتر با روستا فاصله داشــت اغلب توريست ها از ماشين هاي 
ويژه استفاده مي كردند. راهنماي ما براي سافاري و انجام بيابان گردي 
انواع ماشين هاي دو ديفرانسيل و ويژه را با 5 سرنشين و قيمت هاي باال 
پيشنهاد داد، ولي تأكيد من و آقاي سماعي فقط و فقط تراكتور بود كه 
براي گروه ما بهترين وسيله بود، چون تراكتور يك چهار چرخ بزرگ با 
35 صندلي را يدك مي كشــيد البته شايد براي تخلية انرژي و هيجان 

تجربة آدرنالين و ماجراجويي كم اثر بود، ولي بي تأثير هم نبود. 
ساعت 9 صبح همه با هيجان و لذت سوار بر وسيلة سافاري خودمان 
شديم و با سرعت تراكتور از كنار تپه ها و تاغ ها عبور مي كرديم. شور و 

نشاط زيادي در گروه ايجاد شده بود. 
پس از طي مسافتي به نيزار رسيديم. تا چشم كار مي كرد اشكال متنوع 
تپه هاي ماسه اي بود. مناطق وسيع در دشت هاي داخلي ايران به علت 
شرايط آب و هواي خشك و بياباني اغلب فاقد پوشش گياهي هستند 
و با ذرات ريزدانه، سســت و منفصل مواجه اند. به  طور كلي اين عوامل 
زمينه هاي الزم را براي اعمال شــكل زايي باد دارد و باد اشكال تراكمي 
زيبايي را به وجود مي آورد. تجمع ماسه هاي بادي ناشي از ايجاد مقاومت 
در مقابل حركت آن هاست به طوري كه وقتي به مانعي برخورد مي كنند 
روي هم انباشته مي شوند. در اينجا طبق گفتة راهنماي بومي ابتدا بوته ها 
و درختچه ها دست كاشــت بودند و تا مدتي آبياري مي شدند، اما وقتي 
ريشه هاي بلند آن ها خود را به سفره هاي آب زيرزميني مي رساند ديگر 
نياز به مراقبت ندارند و مستقل مي شوند. دقيقًا در حاشية كوير ميقان 

اراك نيز براي تثبيت ماسه هاي بادي و جلوگيري از هجوم آن ها به داخل 
روســتاها و شهر اراك ابتدا بوته هاي گلداني قره داغ را به همين ترتيب 
مراقبت و آبياري كردند و چون اين گياهان نمك دوست و خشكي پسند 
تاروپود الزم را براي به دام انداختن ماسه هاي روان دارند اشكال متنوع و 
 )BARCHAN( بي بديلي با كمك باد ايجاد مي كنند، از جمله برخان ها
كه تپه هاي ماسه اي هاللي شــكل اند كه ممكن است چند برخان در 
ضمن حركت به هم بپيوندند و اشكال ديگري را به وجود آورند، از جمله 

تپه هاي ماسه اي دبليو )w( كه از اتصال دو برخان به وجود مي آيند. 
همچنيــن ريپل مارك ها )RIPLEMARK( كه چين و شــكن هاي 

بسيار ظريف روي سطح تپه هاي حماسه اي ايجاد مي كنند. 
ابتدا فقط و فقط مشــاهده كرديم و لذت برديم. تعدادي از همكاران 
با يك گردشگر فرانســوي صحبت مي كردند. سپس براي گفت  وگو و 

شنيدن توضيحات در مورد منطقه دور هم جمع شديم. 

سپس استاد سماعي به عنوان راهنماي علمي سفر، صحبت خود را با 
شعر سعدي شروع كرد. 

بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي 
صوفي نشود صافي تا در نكشد جامي 

منطقه اي كه ما در آن قرار داريم كاماًل چهرة  بياباني دارد. اثر فرسايش 
روي ارتفاعات كله قندي جنوبي مشخص است. آثار فرسايش و سايش 
شديد ســطح آن ها را صاف و هموار كرده و تلماسه ها را به وجود آورده 
است. ريپل مارك ها روي دامنه ها را باد ايجاد كرده و به واسطة سنگ هاي 
ريز و درشت به وجود آمده اند. سنگ هاي درشت تر به علت وزن بيشتري 
كه دارند وقتي مي غلتند جرياني مانند آبراهه ايجاد كرده اند كه اصطالحًا 
به آن ريپل مارك يا موج نشــان مي گوينــد. پديدة جالب توجه ديگر 
پوشــش گياهي نيزار است كه به واسطة سنگ بستر باال در داخل دره 

مشاهده مي شود. 
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اضافه كنم بركة كوچك آب شبيه رود در داخل دره با پوشش گياهي 
شور پسند و ماسه دوست نيزار در 6 كيلومتري روستاي مصر قرار گرفته و 
محصور شدن آن با ماسه هاي روان در دو طرف دره، جلوة زيبايي به آن 

داده كه آبشخور اصلي حيات و حش منطقه است. 
اهالي روستا علت پيدايش آن را سيل شديد سال 1355 مي دانند كه 
موجب ايجاد درياچة بزرگي در مكان فعلي نيزار شــده و در سال هاي 
بعد مســير ورود پساب هاي كشاورزي نيز شده است. آب نيزار به علت 
باال بودن پي سنگ منطقه به سطح باال مي آيد و پس از طي مسافتي در 
حدود 2 كيلومتر مجدداً در زير اليه هاي ماسه فرو مي رود و بار ديگر در 
منطقة چال سلكنون به سطح مي آيد، ولي شوري آن به حدي نيست كه 

موجب كويري شدن شود. 
لذت آموزش ميداني و علمي همراه با مشاهدة مستقيم، يادگيري را 
براي ما دبيران فراموش نشدني و پايدار مي كند. زنگ تفريح اين كارگاه 
آموزشي تجربة موتور سواري با سرعت و هيجان باال روي تپه هاي ماسه اي 

با شيب تند و نوشيدن چاي آتشي بود. 
نيزار را ترك كرديم و سوار بر تراكتور »بر« ويژه شديم، از كنار قبرستان 
ســنگي و كاذب كه صرفًا براي فيلم برداري خيلي دور و خيلي نزديك 
ايجاد شده بود و اكنون تبديل به يكي از جاذبه هاي گردشگري مصر شده 
بود، عبور كرديم. آفتاب گرم و داغ شده بود، نه داغ تر از ما مسافران درياي 
شن و ماسه كه به جز زيبايي  هاي آن چيز ديگري را حس نمي كرديم. 
عبــور از كنار هتل بياباني با امكانات مدرن  و گردشــگران پراكنده در 
اطراف آن نيز جالب توجه بود. به چال سلكنون رسيديم. ابتدا مشاهدة 
منطقه و سپس شنيدن توضيحات شيرين استاد سماعي نيز از امكانات 

سفر بود كه از قبل پيش بيني كرده بوديم. 
ســاعت 12:20 بود كه همگي به صورت منظــم روي يال روان و نرم 
تلماســه هاي محصور چال سلكنون نشستيم و ايشان توضيح دادند كه 
بارندگي ناگهاني و شــديد و روان شدن سيل تاريخي 1355 در منطقه 
موجب پيدايش اين چاله شده است. اهالي به آن چال سلكنون مي گويند 
كه مخفف »چال، سيل، اكنون« است و چون آبراهي براي خروج آب نبود 
رسوبات باقي مانده از قبل و اكنون تبديل به جاذبة گردشگري شده است. 
تعــدادي از افراد گروه از جمله خود مــن که هيجان و حس خود را 
نمي توانستيم پنهان كنيم، مســير كوتاه و سرسره اي را كه از يال هاي 
پرشــيب و نرم ماسه اي سريع تر به كف چال مي رساند، انتخاب كرديم. 
يكي ديگر از فوايد سفر، بيدار شدن كودك هاي درون ما بود. ساعت  يك 
ظهر به روستا رسيديم. پس از صرف ناهار و استراحت كوتاه، زمان را از 
دست نداديم و بالفاصله سوار بر ماشين ها شديم و با راهنماي ليدرمان 

به مقصد كوير نمك و آبشار نمكي حركت كرديم.
مســير از جــادة خور به ســمت طبس بــود. درياچــة نمك خور 
واقــع در 140 كيلومتــري طبــس و 35 كيلومتــري خــور، يكي 
از بزرگ تريــن درياچه هــاي نمــك فصلي ايران اســت. بــا پيمودن 
 مســافتي، قبل از غروب آفتاب به كوير زيبــاي پلي گوني هاي نمكي 
)salts poly gon) مســحور كننده و با اشكال كثير االضالع رسيديم كه 

مانند آسمان شب، توصيف اين منظرة با شكوه دشوار است. 
پس از مشــاهده و گرفتن عكس هاي به ياد ماندني، استاد سماعي در 
مورد شكل گيري و نحوة پيدايش آن ها گفت كه اين اشكال بر اثر عمل 
تبخير شــكل گرفته اند و در زمستان به علت وجود رس تيره رنگ و در 
تابستان سفيد مي شوند. به علت اختالف چگالي نمك با ساير تركيبات 

از جمله رس در محل ترك خوردگي، نمك به سطح و پلي گون هاي زيبا 
را به وجود آورده اســت. اين امر، پاليا را به بزرگ ترين »معدن پتاسيم 
كلريد كشور« تبديل كرده است. اين كوير شبيه پاليا يا كوير ميقان در 
مجاور شهر اراك اســت، با اين تفاوت كه ميقان كوير پف كرده و يكي 
از بزرگ ترين »معادن سولفات سديم« ايران است. از ديگر صحنه هاي 

ديدني غروب زيباي خورشيد بود. 
سپس در ادامة مسير با اينكه هوا كاماًل تاريك شده بود به آبشار نمكي 
در دهكدة گردشــگري خور و بيابانك رسيديم. در مجتمع گردشگري 
پتاس خور و بيابانك، آبشار نمكي با شكوه با ارتفاع 30 متر از ديواره اي 
با بلورها و كريســتال هاي كاماًل ســفيد  و زيبا فرو مي ريخت و جريان 
شورابه وارد كانال مي شد. در واقع، تالقي معدن و گردشگري تفريحي، 
درمانــي و علمي از توانمندي هاي بي بديل كويرهاســت. اين مجتمع 
اولين توليد كنندة پتاس در ايران است و داراي بزرگ ترين ذخاير امالح 
تبخيري در خاورميانه است. وجود امكانات تفريحي از جمله سوئيت ها 
اقامتگاه، نمايشگاه صنايع دستي و نمكي حمام  نمك، استخر، رصد خانه 
و رستوران در كنار پاليا با هدف توسعة گردشگري در معدن است. اغلب 

هم سفران، قطعات نمك بلوري را به عنوان سوغات خريداري كردند.
ساعت 8 شب به محل اقامت بازگشتيم. پس از سپري كردن آخرين 
شب سفر به يادماندني در كنار يكديگر، صبح پنج شنبه روستاي مصر را 
با خاطرات شيرين ترك كرديم. ساعت 12 به شهر نايين رسيديم و از 
بازار تاريخي آن بازديد كوتاهي داشتيم. پس از تهية سوغات و اقامة نماز 
و صرف ناهار به مقصد شــهر اراك با كوله باري از تجربه هاي آموزشي و 

علمي ناب برگشتيم.
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آموزش جغرافیا 
در دانشگاه فرهنگیان
دکتر محمدرضا یوسفی روشن استان خراسان جنوبی

استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه فرهنگيان بيرجند

چکيده
تعليم وتربيت در یک کشــور امری حساس به شــمار می رود و این دو مقوله اگر در کنار یکدیگر باشند و به صورت 

صحيح عملی شوند، شاهد ترقی های همه جانبة آن کشور خواهيم بود. معلم، رکن اصلی تعليم وتربيت و کليد سعادت 
و شــقاوت یک ملت به دست فرهنگيان عزیز است. تأسيس دانشگاه فرهنگيان متناسب با شأن و منزلت فرهنگيان 

عزیز بوده است. نخستين دانشســرا در محدودة خراسان جنوبی به سال 1316 در شهر بيرجند تأسيس شد و سوابق 
جنوبی دو پردیس شــهيد باهنر و امام سجاد)ع( در شهر بيرجند  بيش از 8 دهه را در کارنامة خود دارد. در خراســان 

و مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر در شــهر فردوس دایرند که به تربيت نيروهای متخصص دانشجو معلم همت 
گمارده اند. در سال تحصيلی 98ـ1397 تعداد دانشجویان پردیس های استان خراسان جنوبی 1278 نفر است 

ـ1391 تا  که 82 نفر )6/5 درصد( آن را دانشجویان رشتة جغرافيا تشکيل می دهند. از سال تحصيلی 92
حاال تعداد 214 دانشــجوی رشتة آموزش جغرافيا )142 نفر مرد و 72 نفر زن( جذب کرده اند. از کل 

دانشجویان، تعداد 132 نفر فارغ التحصيل شدند که 81 نفر مرد و 51 نفر زن بودند. برای تحليل 
اندوخته های آموزش نظری و عملی در طی سه ترم تحصيلی گذشته 5 بازدید علمی استانی 

و برون استانی صورت گرفته است. در تاریخ 26 بهمن 1396 جشنوارة تجربيات برتر 
آموزشیـ  تربيتی اساتيد و معلمان آموزش جغرافيا در شهر بيرجند برگزار شد. 

طبق سياست های آموزشی دانشگاه فرهنگيان در حال حاضر، آموزش رشته ها 
به صورت قطبی در استان های کشور و در قالب پردیس های خواهران و 

برادران انجام می شود که بر این اساس، سه استان البرز، خوزستان 
و خراسان جنوبی عهده دار این مهم در حوزة آموزش تخصصی 

جغرافيا شده اند. مقالة حاضر به تشریح آموزش جغرافيا در 
دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبی می پردازد.

دانشگاه  جغرافيا،  آموزش،  کليدواژه ها: 
پردیس  خراسان جنوبی،  فرهنگيان، 

شــهيد باهنر، بيرجند، پردیس 
بنت الهدی  سجاد)ع(،  امام 

صدر

آموزش  سابقة 
در دانشگاه فرهنگيان 

جنوبی استان خراسان 
پس از مدرسة عالی دارالفنون و 
مدرســة ابتدايی رشدية تبريز، مدرسة 
شــوکتيه بيرجند سومين مدرســه از نوع 
مــدارس جديد در ايران به  شــمار می آيد که در 
ســال 1282 هجری شمسی در شــهر بيرجند داير 
شد. مدرســة مذکور اولين مدرســه ای بود که در استان 
خراســان و در شرق ايران به وجود آمد. استان خراسان جنوبی 
مهد علم، فرهنگ و هنر کشــور اســت و در طول زمان، مشاهير و 
خدمت گزاران بی شماری را در دامان خود پرورانده است. شهر بيرجند 
زادگاه دانشمندان بزرگی همانند دکتر محمدحسن گنجی، بنيان گذار 
دانش جغرافيای نوين و هواشناســی در ايران است. پروفسور گنجی 
آموزش دبستان و دبيرســتان را در بيرجند به پايان رساند. پروفسور 
کاظــم معتمد نژاد، پدر علــم ارتباطات و روزنامه نــگاری در ايران و 
پروفســور مهدی باللی مود، پدر علم سم شناســی ايران، همچنين 
پروفسور غالمحسين شکوهی، پدر علم تعليم و تربيت ايران، به موجب 
سابقة60 ساله در تعليم و تربيت و امور پژوهشی، لقب چهرة ماندگار 
تعليم و تربيت ايران را به خود اختصاص داده اند. نخستين دانشسرا در 
محدودة خراسان جنوبی به سال 1316 در شهر بيرجند تأسيس شد و 
ســوابق بيش از 8 دهه را در کارنامة خود دارد. در خراسان جنوبی، دو 
پرديس شهيد باهنر و امام سجاد)ع( در شهر بيرجند و مرکز آموزش 
عالی بنت الهدی صدر در شــهر فردوس دايرند که به تربيت نيروهای 

متخصص دانشجومعلم همت گمارده اند.

استان  فرهنگيان  دانشــگاه  دربارة 
خراسان جنوبی

مديريــت اســتانی دانشــگاه فرهنگيان اســتان 
خراسان جنوبی در مجموع از دو پرديس و يک مرکز آموزش 

گزارش دانشگاه ها
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عالی تشکيل شده است. پرديس برادران شهيد باهنر و پرديس خواهران 
امام ســجاد)ع( در شهر بيرجند و مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر 
خواهران در شهر فردوس واقع شده که دو پرديس و يک مرکز آموزش 
عالی توسط مديريت اســتانی دکتر ايرج مهديزاده مديريت می شوند. 
عالوه بر اين خانم دکتر باقرزاده، سرپرست پرديس امام سجاد)ع( و خانم 
خادمی سرپرست مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس هستند. 
تربيت دورة کارشناســی آموزش جغرافيا در 2 پرديس شهيد باهنر و 

پرديس امام سجاد)ع( بيرجند صورت می گيرد.
دانشگاه فرهنگيان اســتان خراسان جنوبی در ســه گروه مطالعات 
اجتماعی، تربيت حرفه ای، معارف و تربيت اسالمی، در قالب سه رشتة 
اختصاصی مطالعات اجتماعی)آموزش جغرافيا، آموزش تاريخ، آموزش 
علوم اجتماعی(، تربيت حرفه ای )راهنمايی و مشــاوره( و يک رشــتة 
عمومی )آموزش ابتدايی( و همچنين دانشجويان مهارت آموز )مادة 28( 
مشغول فعاليت است. کل دانشجويان در پرديس باهنر 683 نفر، پرديس 
امام ســجاد)ع( 540 نفر و مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس 
55 نفرند که جمع کل آمار دانشجويان استان خراسان جنوبی به 1278 

نفر می رسد )جدول 1(.

جدول 1. آمار دانشجويان دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبی مشغول به تحصيل
ـ1397  در سال تحصيلی 98

تعداد رشتة تحصيلیمقطعپردیس/مرکز
دانشجو

پرديس شهيد 
باهنر

کارشناسی 
پيوسته

376آموزش ابتدايی

30آموزش تاريخ

61آموزش جغرافيا

114آموزش علوم اجتماعي

مهارت آموز 
)مادة 28(

78آموزگاران ابتدايي

12دبيري تربيت بدنی

12دبيري علوم تجربي

پرديس امام 
سجاد)ع(

کارشناسی 
پيوسته

363آموزش ابتدايی

18آموزش تاريخ

21آموزش جغرافيا

99آموزش علوم اجتماعي

39راهنمايی و مشاوره

واحد دانشگاهی 
بنت الهدی صدر 

فردوس

کارشناسی 
40آموزش ابتدايیپيوسته

کارشناسی 
15آموزش وپرورش ابتداييناپيوسته

مسئول اســتانی دانشگاه فرهنگيان 
خراسان جنوبی

رياست استانی دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبی 
بر عهدة آقای دکتر ايرج مهديزاده، عضو هيئت علمی دانشگاه 
فرهنگيان استان خراسان جنوبی است. دکتر ايرج مهديزاده از سال 
1394 سرپرستی و مديريت امور پرديس های استانی دانشگاه فرهنگيان 

خراسان جنوبی و پرديس شهيد باهنر را بر عهده  دارد )تصوير1(.

تصوير 1. رياست استانی دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبی و
 سرپرست پرديس شهيد باهنر، دکتر ايرج مهديزاده

برنامة آموزشــی دانشگاه فرهنگيان 
استان خراسان جنوبی برای آموزش جغرافيا

دانشــگاه فرهنگيان استان خراســان جنوبی از زمان 
دريافــت ابــالغ مأموريت آمــوزش تخصصــی جغرافيای 
قطب شــرق ايران و پوشــش بيش از 14 استان کشور، اقدامات 
الزم در جهت فراهم کــردن امکانات موردنياز آموزش جغرافيا در حد 
استانداردهای ملی دانشــگاهی را آغاز کرده است. با توجه به آمار کل 
دانشجويان در ســال تحصيلی 98ـ1397 در دو پرديس بيرجند، 6/5 
درصد آن را دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا تشکيل می دهند. تمامی 
دانشجويان دبيری آموزش جغرافيا ورودی بهمن ماه دانشگاه فرهنگيان 
کشور به شهر بيرجند، پرديس شــهيد باهنر معرفی شدند و در سال 
تحصيلی 98ـ1397 تعداد 82 نفر دانشــجوی رشــتة جغرافيا در دو 
پرديس شــهر بيرجند مشغول آموزش جغرافيا هستند )جدول 2(. در 
کل از نظر پراکندگی محل سکونت، دانشجويان چهارده استان کشور 
را پوشــش می دهند و در جذب دانشجومعلمان از سراسر کشور تنوع 

قوميتی دارد.

جدول 2. آمار دانشجومعلمان در طی سال های 1391 تا 1397

139113921393139413951396رشتهپردیس

1397

جمع ورودی 

مهر

ورودی 

بهمن

شهيد 
باهنر 
برادران

آموزش 
3229142---213525جغرافيا

امام 
سجاد)ع( 
خواهران

آموزش 
72-21--1833جغرافيا

گفتنی اســت دانشگاه فرهنگيان خراســان جنوبی از سال تحصيلی 
92ـ1391 تا کنون تعداد 214 دانشجوی رشتة آموزش جغرافيا )142 
نفر آقا و 72 نفر خانم( جذب کرده است. از کل دانشجويان تعداد 132 

نفر فارغ التحصيل شدند که 81 نفر آقا و 51 نفر خانم بودند.
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گروه جغرافيای دانشــگاه فرهنگيان 
پردیس های امام ســجاد)ع( و شهيد باهنر 

بيرجند
دانشگاه فرهنگيان پرديس های امام سجاد)ع( و شهيد باهنر 
بيرجند از ســال تحصيلی 92ـ1391 در رشتة آموزش جغرافيا 
علمی 3 نفرند که گرايش های مختلف دارند  پذيرش دارد. اساتيد هيئت 
)جدول 3(. عالوه بر اين، با توجه به درس های ارائه شدة هر ترم از اساتيد 
متخصص دانشگاه دولتی بيرجند و فرهنگيان محترمی که دارای مدرک 

تخصصی دکترا هستند، برای تدريس دعوت می شود.
جدول 3. اعضای هيئت علمی رشتة جغرافيا

اساتيد   
هيئت   
علمی

درجهنوع مدرک، گرایشنام و نام خانوادگی

مدرس جغرافيا و برنامه ريزی روستايیدکتر معصومه سليمانی

مربی پاية 12کارشناس ارشد زمين شناسی اقتصادیمهندس محمد ديمه ور

دکتر محمدرضا 
يوسفی روشن

جغرافيای طبيعی، گرايش 
استاديار پاية 8ژئومورفولوژی

توان های آموزش جغرافيا در استان خراسان جنوبی
با توجه به برنامه ريزی دانشــگاه فرهنگيــان، قطب آموزش جغرافيا 
در شــرق ايران به خراسان جنوبی شهر بيرجند واگذار شده است. اين 
شــهر زادگاه پروفسور گنجی و تعدادی ديگر از اساتيد شهير در کشور 
به حســاب می آيد. دانشگاه فرهنگيان در ســال تحصيلی 97ـ1396 
دانشجويان رشتة جغرافيای 8 استان  خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، 
سيستان وبلوچستان، کرمان، يزد، هرمزگان و اصفهان را تحت پوشش 
قرار داده اســت، اما در سال تحصيلی 98ـ1397 در 3 گروه دانشجوی 
دبيری جغرافيا ورودی مهرماه و بهمن ماه پذيرش داشــته است. عالوه 
بر 8 استان باال، استان های تهران، گلستان، مازندران، همدان، مرکزی 
و بوشــهر دانشجويان رشــتة جغرافيا را پذيرش کردند که در مجموع 
14 استان کشــور را از نظر آموزش رشتة جغرافيا تحت پوشش دارد. 
مهم ترين موضوع قابل اشــاره تنوع در جذب دانشجو معلمان از سراسر 
کشور با تنوع قوميتی است. شهر بيرجند توانمندی های زيادی درزمينة 

آموزش جغرافيا دارد که در اينجا به آن ها اشاره می شود:
é بهره گيری از اساتيد تخصصی هيئت علمی وزارت علوم؛

é بهره گيری از اساتيد تخصصی مدعو با مدرک دکتری در گرايش های 
مختلف؛

é دعوت از اســاتيد دانشــگاه دولتی بيرجند با درجة دانشياری که 
خوشبختانه همکاری بسيار خوبی با دانشگاه فرهنگيان دارند؛

é برخــورداری از دو کارگاه آموزش جغرافيای پيشــرفته و مجهز در 
پرديس امام سجاد)ع( و پرديس شهيد باهنر؛

é وجود دو کتابخانة مجهز به کتاب های تخصصی و سالن مطالعه؛
é برخــورداری از برنامه های کامل آموزشــی مصــوب وزارت علوم، 
تحقيقــات و فناوری و شــورای برنامه ريزی آموزش عالــی برای دورة 

کارشناسی پيوستة آموزش جغرافيا )خاص دانشگاه فرهنگيان(؛
é برخورداری از برنامة جامع بازديدهای علمی دانشــجويی آموزش 

جغرافيا برای هر ترم تحصيلی؛
é وجود لندفرم های ژئومورفيک متنوع، همجواری با دشت لوت و تنوع 

اشکال جغرافيايی و توانمندی های معدنی استان که همگی نقش بسيار 
مهمی در آموزش جغرافيا به ويژه بازديدهای علمی دارند؛

é تدوين و چاپ کتب تخصصی دانشــگاهی آموزش جغرافيا توسط 
اعضای هيئت علمی؛

é شرکت اساتيد در کارگاه های تخصصی؛
é مشارکت اعضای هيئت علمی گروه جغرافيای دانشگاه فرهنگيان در 
کنفرانس های ملی و بين المللی دانشگاه بيرجند و پرديس شوکت آباد 
)ارســال مقاله و عضويــت کميتة علمی اوليــن کنفرانس بين المللی 

گردشگری بيابان لوت(.

فرهنگيان  دانشگاه  علمی  بازدیدهای 
استان خراسان جنوبی

شــناخت همه جانبــة لندفرم هــای جغرافيايــی و 
ژئومورفولــوژی در مقيــاس محلی، ناحيــه ای و ملی برای 
دانشــجويان دبيری جغرافيا که به عنوان آموزش دهندگان درس 
جغرافيا در سطح مدارس کشور منصوب می شوند، بدون مشاهدة علمی 
امکان پذير نيست. مســافرت های علمی تجزيه و تحليل اندوخته های 
آموزش نظری و عملی دانشجويان را در پی خواهد داشت. اساتيد گروه 
جغرافيای دانشگاه فرهنگيان، پرديس شــهيد باهنر و امام سجاد)ع( 
خراسان جنوبی به برگزاری مسافرت های علمی با مساعدت مسئوالن 
محترم اهتمام می ورزند و در طول هر ترم تحصيلی حداقل يک مسافرت 
علمی با توجه به ســرفصل دروس ارائه شــده برنامه ريزی می شود. لذا 
مقدمات سفر علمی، شامل فراهم کردن وسيلة نقلية استاندارد، بيمة 
تمامی دانشجويان و اساتيد و تأمين تمامی هزينة سفر علمی يک روزه 
تا يک هفته را برنامه ريزی می کنند. مســئوالن محترم و اساتيد گروه 
جغرافيا از برگزاری مسافرت های علمی استقبال می کنند و آن را بخش 
تکميلی و عملی آموزش جغرافيا می دانند. مسافرت های علمی در سال 

تحصيلی 97ـ1396 و 98ـ1397 به شرح ذيل است:

مســافرت علمی یک روزه شامل سه مســافرت علمی در داخل 
استان خراسان جنوبی: بازديد از شهر بيرجند، رؤيت هالل ماه و مشاهدة 
سيارات منظومه شمسی قابل رؤيت و بازديد از معدن قلعه زری )جدول 
4(. هدف اين مسافرت، مطالعه و بررسی پتانسيل های استان، لندفرم های 
ژئومورفيک، پتانسيل های معدنی اســتان، روش تحقيق، برنامه ريزی 
شهری )بازديد بافت قديم و جديد شهر بيرجند(، بازديد از روستاهای 
متمرکز، واحه )روستای دهسلم(، عشاير، رصد سيارات منظومة شمسی، 

رؤيت هالل ماه و شروع ماه قمری است.

جدول 4. بازديد علمی يک روزة دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا
هدفدانشجویان پردیستاریخمحل بازدیدشماره

ورودی 1393، 1396/07/30شهر بيرجند1
پرديس شهيد باهنر

برنامه ريزی شهری و 
مخاطرات شهری

ارتفاعات 2
ورودی 1397، 1397/09/17بيرجند

پرديس شهيد باهنر
رؤيت هالل ماه و سيارات 

منظومة شمسی

معدن مس 3
ورودی 1397، 1397/10/01قلعه زری

پرديس امام سجاد)ع(
پتانسيل های معدنی، 
شناسايی کانی ها و 

سنگ ها
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در تاريــخ 1396/07/30 بازديــد يــک روزه از شــهر بيرجند، برای 
دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا برنامه ريزی شد و در آن با بافت قديم 
وجديد شهر بيرجند، مدرسة شوکتيه، برنامه ريزی شهری و مخاطرات 

شهری آشنا شدند )تصوير 2(.

تصوير 2. بازديد دانشجويان ورودی 1393 از شهر بيرجند، 1396/07/30

در تاريخ 1397/09/17 در پی هماهنگی با جناب آقای مهندس باقری 
عضو رؤيت هالل ماه در استان خراســان جنوبی، بازديد يک روزه برای 
دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا برای درس زمين در فضا ترتيب داده 
شــد که دانشجويان به صورت عملی با رؤيت هالل ماه، آغاز ماه قمری، 
رؤيت سيارات منظومة شمسی به ويژه زحل و حلقه های زيبای آن آشنا 
شدند و اندوختة ديگری بر اندوخته های نظری و عملی خويش از درس 

زمين در فضا افزودند )تصوير 3(.

تصوير 3. رؤيت هالل ماه و سيارات منظومة شمسی قابل رؤيت در پارک صياد شيرازی 
بيرجند، تاريخ 1397/09/17

بازديد ميدانی برای يادگيری و تجربة مستقيم زمين شناسی برای جغرافيا 
از معدن مس قلعه زری در تاريــخ 1397/10/01 صورت گرفت. در اين 
بازديد، دانشجويان با نحوة تشکيل معدن مس قلعه زری، شناسايی کانی ها 

و سنگ ها و سختی کار در معدن از نزديک آشنا شدند )تصوير 4(.
  

تصوير 4. معدن مس قلعه  زری در عمق 500 متری زمين، 1397/10/01

مسافرت علمی چندروزه
سفرهای علمی اساتيد و دانشجويان که در سطح 
جوامع دانشــگاهی برگزار می شوند از جمله پربارترين 
فعاليت های علمی هســتند که می توانند پيوند بين دانش 
تئوری و عرصة ميدانی را رقم بزنند. در سال تحصيلی 97ـ1396 
دو بازديد علمی چندروزه برای دانشجويان پرديس شهيد باهنر بيرجند 
برنامه ريزی شــد. اســاتيد تخصصی گروه جغرافيا قبل از سفر علمی 
چندين جلسه تشــکيل دادند و از طريق Google Earth ايستگاه ها و 
مراکز مورد بازديد را مشــخص کردند و در طول سفر علمی چندروزه 
از لندفرم های ژئومورفيک، پديده های طبيعی و انسانی بازديد کردند و 
با توجه به گرايش تخصصی اساتيد، توضيحاتی برای دانشجويان ارائه 
 شد. اولين اردوی علمی از تاريخ 1396/08/30 تا 1396/09/06 از شهر 
بيرجند تا جزيرة قشم و دومين سفر علمی در ترم دوم از شهر بيرجند 

به زابل از تاريخ 1397/02/14 تا 1397/02/16 برگزار شد.
ـ1396 جدول 5. بازديد علمی چندروزة دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا در سال تحصيلی 97

هدفتا تاریخاز تاریخمحل بازدیدشماره

بيرجندـ  1
1396/08/301396/09/06بندرعباس

عبور از دشت لوت، بازديد 
پديده های جغرافيايی استان های 
خراسان جنوبی، کرمان، سواحل و 

جزاير هرمزگان

بازديد علمی از پديده های 1397/02/141397/02/16بيرجند-زابل2
جغرافيايی سيستان

در مسير بازديد علمی از بيرجند به بندرعباس، پديده های جغرافيايی 
مورد بازديد قرارگرفتند و توضيحاتی برای دانشــجويان ارائه شــد. اين 
پديده ها شامل منشورهای بازالتی سربيشه، آسياب های بادی که از انرژی 
بادهای 120 روزة سيســتان برای آرد کردن گندم استفاده می کردند، 
بدلندهای مسير نهبندان به سمت روستای دهسلم بودند. عالوه بر اين، 
بازديد از روستای دهســلم به عنوان نگين سرسبز بيابان لوت، عبور از 
دشت لوت که تجربة بسيار عالی برای اساتيد و دانشجويان بود، بازديد 
از لندفرم های ژئومورفيک کلوت های دشت لوت و اشکال ويژة مناطق 
بيابانی نيز انجام شــد. دو لندفرم کاماًل مجزا در مناطق کلوت ها وجود 
داشــت: يکي پشته ها و ديگري راهروها، که هر يک 50 درصد وسعت 

منطقه را به خود اختصاص داده است. کلوت ها 4 درصد كل بيابان 
لوت را شــامل می شود. نبکا و پيکان های ماسه ای در حدود 

20 کيلومتری شــهداد، درختان و درختچه های گز در 
گلدان های بيابانی لوت جای گرفته اند که به آن نبکا 

يا تل های گياهی )تل گز( گفته می شود. تمامی 
اين پديده هــای جغرافيايی مورد بازديد 

دانشجويان قرارگرفت و رابطه ای بين 
آموخته هــای تئوری در کالس 

و طبيعــت برای همة آنان 
ايجاد شد.
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تصوير 5. کلوت های دشت لوت و جنگل حرا در
 جزيرة درگهان قشم، 1396/09/04

تصوير 6. بدلندهای جادة نهبندان به دهسلم و آسياب های بادی
 خوانشرف نهبندان، 1396/08/30  

تصوير 7. ارگ بم و سد جيرفت، 1396/09/03 

تصوير 8. سواحل خليج فارس و باغ شازده ماهان کرمان، 1396/09/02
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بازديد علمی دوم از منطقه سيســتان در ارديبهشت ماه برگزار شد. 
مواردی که مورد بازديد قرارگرفتند، عبارت  بودند از: معدن آزبســت 
حاجات که به علت مسائل زيست محيطی متروک شده باقی مانده بود؛ 
درياچة هامون که روزگاری زنده بود و زندگی می بخشــيد و دشــت 
سيســتان را با آن گندم زارانش ســيراب می کرد و مردمان آن ديار را 
روزی بخش بود، اما اکنون خشک و مملو از گردوغبار بود. دانشجويان 
از تمدن بزرگ شــهر ســوخته بازديد کردند که آدمــی را به تأمل 
درگذشته فرامی خواند. رودخانة خشــکيده ای را ديديم که روزگاری 
هيرمند نام داشــت و شاهرگ حيات ديار سيســتان بود. در ادامه از 
ايستگاه تنگة غالمان و چاه نيمه های زهک که آب بسياری از شهرهای 

سيستان وبلوچستان را تأمين می کرد بازديد به عمل آمد.

تصوير 9. رودخانة هيرمند، مرز ايران و افغانستان و کوه خواجه در زابل، 1397/02/15   
  

تصوير 10. شهر سوخته و موزة آن، 1396/02/16

ی  ر ا گز بر
تجربيات  جشنوارة 

تربيتی  ـ  آموزشــی  برتر 
اساتيد و معلمان آموزش جغرافيا

جشنوارة تجربيات برتر آموزشیـ  تربيتی اساتيد و 
معلمان آموزش جغرافيا در روز پنجشنبه 1396/11/26 

ســاعت 8 صبح تا 20 در محل هتل سپهر بيرجند، با هدف 
پاسداشت ياد مرحوم پروفســور گنجی، پدر علم جغرافيا و تهية 

بنای جريان يادگيری در مدارس و توسعة تجربيات معلمان در فضای 
دانشگاه تربيت معلم و همچنين اندوختة قابل توجهی برای معلمان با 

تجربة کمتر در مراکز آموزشی برگزار شد.
گام نخســتين اين جشــنواره در تاريــخ 1396/04/11 با موافقت 
دانشــگاه فرهنگيان کشور برداشته شد و هم زمان با آن دبيرخانة اين 
جشــنواره در استان تشکيل شد و در آبان ماه 1396 نيز اطالع رسانی 
و فراخوان اين جشــنواره صورت پذيرفت که در آن از همة اســاتيد، 
معلمان و پژوهشــگران دعوت به عمل آمد تــا با توجه به محورهای 
جشنواره مطالب خود را ارائه دهند. با به پايان رسيدن مهلت ارائه آثار 
در مجموع 115 نفر برای شرکت در اين جشنواره ثبت نام کردند که 
بعد از بررســی های اوليه 65 اثر کامل توسط دبيرخانة اين جشنواره 
دريافت شد. با بررسی اولية آثار، مهلتی برای اصالح اثر در نظر گرفته 
شد و در نهايت 30 اثر برای تيم های سه گانة داوران ارسال شد و مقرر 
شــد که داوران 70 درصد از امتياز را برای نحوة تدوين تجربه و 30 
درصد از نمره برای نحوة ارائة تجربه لحاظ کنند که بعد از اعالم نظر 
داوران در نهايت 12 اثر به صورت حضوری و 8 اثر نيز به صورت پوستر 

پذيرفته شد.

دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبی 
در سه گروه مطالعات اجتماعی، تربيت 
حرفه ای، معارف و تربيت اسالمی، در 

قالب سه رشتة اختصاصی مطالعات 
اجتماعی)آموزش جغرافيا، آموزش 

تاریخ، آموزش علوم اجتماعی(، تربيت 
حرفه ای )راهنمایی و مشاوره( و یک 
رشتة عمومی )آموزش ابتدایی( 

و همچنين دانشجویان 
مهارت آموز )مادة 28( 

مشغول فعاليت 
است
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تصوير 11. پوستر اولين جشنوارة تجربيات برتر 
آموزشی ـ تربيتی اساتيد و معلمان آموزش جغرافيا، 

1396/11/26

 

اين جشنواره دارای دو بخش جانبی، نمايشگاه و کارگاه های آموزشی 
بود. از اين رو با توجه به گســتردگی زمين لــرزه در چند ماهة اخير، 
احساس شد ارتقای سطح دانش و آگاهی در اين زمينه می تواند نقش 
مهمی در مقابله با باليای طبيعی از جمله زمين لرزه داشــته باشــد. 
دو کارگاه آموزشــی با عنوان »مروری بر مخاطرات طبيعی اســتان 
خراســان جنوبی با نگاهی ويژه بر لرزه خيزی و فرونشســت زمين« و 
»کارگاه آموزشــی روش تدريس کتاب جديد التأليف جغرافيا« برای 
معلمان آموزش جغرافيا برگزار شــد. در پايان بعد از ارائة تجربيات بر 

اساس نظر داوران، 6 تجربة برتر اول معرفی شد.

تصوير 12. برگزاری جشنواره در هتل سپهر بيرجند؛ تصويرپايين، مزار مرحوم دکتر گنجی

http://hjo.te.cfu.ac.ir :آدرس سايت جشنواره

برگزاری سخنرانی علمی و کارگاه های 
آموزشی تخصصی

فعاليت های علمی که در دانشگاه فرهنگيان پرديس 
شــهيد باهنر و امام سجاد)ع( برگزار شد، شامل سخنرانی 
علمی با عنوان »نوسانات ســطح آب دريای خزر در دورة ثبت 
ابزاری از ســال 1837 تا 2014 ميالدی« بود. اين سخنرانی در تاريخ 
1396/09/25 در ســالن کنفرانس پرديس شــهيد باهنر برگزار شد 
)تصوير 13(. برگزاری کارگاه آموزشــی توليــد محتوای الکترونيک 
با اســتفاده از نرم افــزار Active Inspir برای دانشــجويان در تاريخ 
1397/01/21 و کارگاه آموزشی آمادگی در برابر زمين لرزه در تاريخ 
1397/10/01 در ســالن کنفرانس پرديس شــهيد باهنر برگزار شد 
)تصوير 13(. مهم ترين معضل پرديس شــهيد باهنر، فضای فيزيکی 
آن است که با توجه به وجود گسل های فعال و زمين لرزه های تاريخی 
گذشــتة آن، نيازمند توجه ويژة اســتانی و ملی است تا يک فضای 
آموزشی اســتاندارد و ايمن، در شــأن و جايگاه دانشجويانی احداث 
شود که بيشــتر آن ها رتبة زير 1000 کسب کرده و اولويت انتخاب 
آن ها دانشگاه فرهنگيان بوده است. لذا کارگاه ها و سخنرانی ها با هدف 
تقويت دانش جغرافيايی دانشجومعلمان و تبادل علمی در هر ترم در 

دانشگاه فرهنگيان استان برگزار می شود.

تصوير 13. برگزاری سخنرانی علمی نوسانات سطح آب دريای خزر
 و آمادگی در برابر زمين لرزه

کارگاه های تخصصی آموزش جغرافيا
در دو پرديس شــهيد باهنر و امام سجاد)ع( که 
دانشجويان رشتة جغرافيا مشــغول به تحصيل اند، دو 
کارگاه مجهز رشــتة جغرافيا به نام کارگاه پروفسور گنجی 
داير اســت. تمامی دروس عملــی در کارگاه برگزار می شــود. 
وسايل موردنياز، شامل نقشــه های توپوگرافی در مقياس 1:50000 
و 1:250000، نقشــه های طبيعی، کورويمتــر، پالنيمتر، قطب نما، 
 ،(Mirror Stereoscopes( ميکروســکوپ، استريوســکوپ آيينه دار
کانی ها و ســنگ ها در کارگاه موجود است. اساتيد با توجه به دروس 

کارگاهی برای آموزش دانشجويان از اين وسايل استفاده می کنند.
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رؤيايی 
كه تحقق يافت

از آنجــا كه براي نخســتين  بار در آبان 1386 
قدم در راه اجراي المپياد برداشــتم و دوازده سال با 
عشق و اميد براي تولد آن تالش كردم، اجازه مي خواهم نام 
اين گزارش و دوره اي را كه گذشت، »رؤيايي كه تحقق يافت« 
نام گذاري كنم. سپاس از پروردگار مهربان كه توان اجراي اين دوره را 
به من و همكارانم عطا كرد تا بتوانيم اولين دورة آموزش تابستاني المپياد 

جغرافيا را به نحو احسن اجرا كنيم. 
پس از سال ها تالش و موافقت باشگاه دانش پژوهان و همكاري سازمان 
جغرافيايي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، اولين مرحلة المپياد 
كشوري در اول بهمن ماه با حضور بيش از 5400 نفر از داوطلبان رشتة 
علوم انســاني در سراسر كشور اجرا شد كه از بين آن ها حدود 440 نفر 
برگزيده شــدند. مرحلة دوم اين المپياد در 12 ارديبهشت 1398 رقم 

خورد كه از برگزيدگان اين مرحله 40 نفر انتخاب شدند. 
مراسم افتتاحية اولين دورة آموزش تابستاني المپياد جغرافيا در طي 
مراسمي باشــكوه و با حضور سرپرست محترم وزارت آموزش  و پرورش، 
معاونان وزارتخانه و معاونان وزارت دفاع و برگزيدگان المپياد در ســالن 

اجتماعات سازمان جغرافيايي برگزار شد. 
بسي جاي خوش وقتي است كه برگزيدگان اين المپياد از اقصي نقاط 
ايران آمده بودند: محمد مهدي بي باك، ســجاد مقدس، ساره رحماني، 
فائزه رمضاني، زهرا ميرپردل و ريحانه چرخي از ديار امام رئوف، حضرت 
رضا )ع(، ويدا احمدي و علي اكبر آذري از نصف جهان، اصفهان، فاطمه 
احمدي، اميرحسين عليمرادي و مائده زارعي  از سرزمين مادها همدان 
مهمان ما شدند. ياسمن خليلي بوي عطر نرگس شيراز را با خود آورد. 

اميرحسين آزادي ســفير حيات مجدد درياچة اروميه براي ما بود. 
آيلين خداياري، مهراوه سخائي و مريم اكبري از البرز سرسبز 

و ريحانه باجي از سرزمين رودهاي خروشان و مردم دلير 
خوزســتان و علي عبوســي با بوي باغات مالرد به 

جمع ما پيوستند. ساينا محمديان از آبشارهاي 
زيباي لرســتان و محمد حسن مرادي از 

الله هاي واژگون ســرزمين بختياري 
براي ما گفتند. دانيال طاهرخاني 

ايران،  تاريخــي  پايتخت  از 
قزوين، 

دهقان زاده از خامنة  آباد، محمد توانا با بوي زعفران از خراسان جنوبي، 
رؤيا نيلچي از سرزمين اميركبير و 

ســيد اسماعيل مصطفويان از شهر باران، رشت، آمدند. ليال طلوعيان 
از عجب شير طلوع كرد و يلدا حدادي عطر حرم حضرت معصومه)س( 
را با خود آورد. پايتخت نشــينان ايران، همسايگان دماوند، آتنا توانگري، 
ريحانه خاتمي، مينا عظيمي پناه، ياسمن فرهي، زهرا معماريان، نرگس 
بني اردالن، كوثر نورزاده، ايمان نجفي، ابوالفضل دعاگوي و امين مهدي 
صحرانورد اين جمع را كامل كردند. اميدوارم كه در دوره هاي بعدي هم از 
همة استان هاي كشورمان نماينده هاي شايسته اي در اين المپياد حضور 
داشته باشند. دوره اي كه در آن به دانش آموزان ياد داديم كه جغرافيا را 
بايــد در ميدان ياد بگيريم. مباحث ژئومورفولوژي، مخاطرات طبيعي و 
جغرافياي طبيعي را در بازديد از منطقة هراز آموختيم. جغرافياي شهري 

و ترسيم چشم اندازها را در بلنداي برج ميالد ترسيم كرديم. 
در پارك الله پس از آموزش جهت يابي، دانش آموزان توانستند اهداف و 
جهات مختلف را پيدا كنند. هر چند دريافتيم كه بين آن ها رفاقت بيش 
از رقابت اهميت دارد، چرا كه به علت دماي باالي هوا و دگرگوني حال 
بعضي از دانش آموزان، بقية مسابقه را رها كردند و نگران حال دوستان 

خود بودند و در آنجا ارزش واالي دوستي برايمان بيشتر آشكار شد.

جغرافياي تاريخي و نگاه عميق تر به مكان هاي پيرامون خود را در بافت 
قديم تهران آموختند و با نگاهي به گذشتة ميدان بهارستان، سر در باغ 
ملي، ميدان توپخانه و ميدان مشق، اصول رسم كروكي و مكان يابي روي 

تصاوير ماهواره اي را به شكل عملي ياد گرفتند. 
مباني علم جغرافيا، جغرافياي جمعيت، اصول نقشــه خواني، تقسير 
تصاوير ماهواره اي، جغرافياي سياسي و اقتصادي، جغرافياي گردشگري، 
مباني و تغييرات اقليم و ... از مباحثي بودند كه توسط دبيران توانمند و 
اساتيد بزرگوار سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
كه طي چهار هفتة آموزشي در دانشكدة نقشه برداري سازمان جغرافيايي 

نيروهاي مسلح به برگزيدگان اولين دورة المپياد آموزش داده شد. 
ديدار با دكتر كردواني، چهرة ماندگار جغرافيا و پدر كوير شناسي ايران 
هم از برنامه هايي بود كه با استقبال دانش آموزان روبه رو شد. اين استاد 
عزيز از اهميت علم جغرافيا در دنياي امروز صحبت كرد و از اهميت 
حضور آن ها در اين المپياد به عنوان جغرافي دانان آينده رهنمودها داد. 
در روز پايانــي، ديــدار از گنجينــة جواهــرات ملي كه 
بي نظيرترين مجموعة جواهر جهان است باعث افتخار 

يكايك آنان شد. 
گفتني اســت كه در طي دوره، با برگزاري 
آزمون هاي تئوري و عملي، دانش آموزان 
را ارزيابــي كرديــم تــا بتوانيم 
شايســته ترين آن ها را براي 
المپياد 2020 استانبول 

معرفي كنيم. 

گزارش

نازیا ملك محمودي
گروه جغرافياي دفتر برنامه ريزي تأليف
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گزارش پنجمین جلسۀ
 هم اندیشی اتحادیۀ 

کشوری و دبیران انجمن های 
علمی-آموزشی معلمان جغرافیا

پنجمين 
اعضای  جلسه 

معلمان  اتحاديــه 
جغرافيــای کشــور و 

دبيــران انجمن های برخی 
اســتان ها و با حضــور اعضای 

هيــأت اجرايــی انجمن اتــرک؛ با 
هماهنگی های انجام شــده بين انجمن 

جغرافيــای اترک بــا سرپرســت و معاون 
پژوهش برنامه ريزی و توسعه منابع انسانی اداره 

کل آموزش وپرورش خراسان شمالی )24 و 25 آبان( 
در مرکز فرهنگیـ  رفاهی بجنورد برگزار شد.

طبق برنامه ريزی صــورت گرفته پذيرش مهمانان گرامی از 
چهارشنبه شــروع و صبح روز پنج شنبه 42 آبان جلسه در محل 

سالن اجتماعات مرکز رفاهی فرهنگيان با تالوت آياتی از قرآن کريم 
آغاز شــد. پس از پخش ســرود جمهوری اسالمی ايران، جناب آقای 
ميرزايی، رئيس اتحاديه کشــوری و دبيــر انجمن جغرافيای معلمان 
تهران ضمن تشکر از ميزبانی و مهمان نوازی اداره کل آموزش وپرورش 
و انجمن اترک در خراسان شمالی؛ به بررسی عملکرد و روند فعاليت 

اتحاديه به شرح زير پرداختند:
انجمن هــا نهادهای غيردولتی هســتند کــه در آموزش وپرورش 
مسئوليت هايی را برعهده دارند؛ از جمله برگزاری نشست ها، کارگاه ها 
که در راســتای اهداف انجمن تعريف می شــود و مجری شيوه نامه و 
اساســنامه ای که وزارت مشخص کرده است، می باشند. ما در انجمن 
تهــران اردوهــای علمی و نشســت ها وکارگاه هايی با اخذ ســاعت 

ضمن خدمت از وزارت و اداره کل برگزار می کنيم.
پس از تأســيس، با توجه به فراخوانی که ارديبهشــت ماه از طريق 
ســامانه  LTMS وزارت آموزش وپرورش انجام شــد، اولين جلسه به 
ميزبانی تهران انجام و مسئوليت رياست اتحاديه عالوه بر انجمن تهران 

به اينجانب واگذارشد.
جلســات بعدی به ترتيــب به ميزبانی انجمن مازنــدران، قزوين و 
گيالن برگزار گرديده و اکنون در پنجمين نشست در خدمت دوستان 

خراسان شمالی هستيم.
ازجمله فعاليت های اتحاديه بحث مشارکت همکاران عضو در تأليف 
کتاب های درسی است که آقای دکتر تورانی »رئيس سازمان پژوهش 
و برنامه ريــزی« قول اين همکاری را دادند. البته به علت اتمام تأليف 
کتاب های نونگاشت جغرافيا، بی فايده است. يکی ديگر از فعاليت های 
اتحاديه برگزاری بازديد علمی ازجمله بازديد از ناوشکن حمزه و موزه 
نيروی دريايی بوده که بدون کمک مالی اداره کل انجام شده است. برنامه 

بعدی 
يــد  د ز با

علمــی 
توسط  کويرنوردی 

اعضای اتحاديه در 12و 
16 آذر بــه ميزبانی انجمن 

يزد است.
ايشــان در مورد همايــش ملی با 

عنــوان »آموزش جغرافيــا در مدارس با 
رويکرد محيط زيســت در کتاب های درسی« 

که توســط انجمن معلمان جغرافيــای تهران در 
تاريخ 42 دی ماه برگزار خواهد شــد توضيحاتی ارائه و 

به ارســال مقاله و شرکت اعضای انجمن استان ها و اتحاديه 
تأکيد کردند.

در ادامه ايشــان برگزاری همايش آموزش جغرافيا را در سال آينده 
در بجنورد پيشنهاد دادند.

ســپس ســرکار خانم زنوزی دبيــر انجمن جغرافيای خراســان 
شمالی)اترک(، مراتب سپاس خود را از قبول زحمت وتشريف فرمايی 
مدعوين اعالم و از ســخنرانی آقای ميرزايی تشکر و قدردانی نمودند. 
همچنين ضمن قدردانی از اعضای هيأت اجرايی انجمن اترک، اذعان 
داشــتند همه ما دبيران جغرافيا گروه ها و اعضای انجمن در خراسان 
شــمالی با داشتن همدلی و همکاری، سعی در انجام فعاليت هايی در 
راســتای اهداف آموزش جغرافيا داريم و هيچ کدام از همکاران عزيز 

گزارش هامیش

منصوره زنوزی
انجمن معلمان جغرافيا، خراسان شمالی
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گزارش پنجمین جلسۀ
 هم اندیشی اتحادیۀ 

کشوری و دبیران انجمن های 
علمی-آموزشی معلمان جغرافیا

علی رغم عدم اختصاص ســاعت و بودجه به اعضــای انجمن ازهيچ 
تالشی دريغ نمی کنند.

همچنين از تالش ها وحمايت های مديرکل محترم، معاونت پژوهش، 
برنامه ريزی و توسعه نيروی انســانی، اداره کل تدارکات و پشتيبانی، 
برنامه ريزی نيروی انسانی مرکز فرهنگی رفاهی استان، تعاون و بودجه 
آموزش وپرورش خراسان شــمالی و همه دست اندرکاران در برگزاری 

نشست و جلسه، سپاسگزاری و قدردانی نمودند.
در ادامه با ارائه پاورپوينت به تشــريح برنامه ها و عملکرد يک ساله 
 انجمن پرداخته و برخی دســتاوردهای مهم انجمن را به طورخالصه 

به شرح زير فهرست کردند:
ـ ارتباط با دســتگاه های اجرايی مرتبط بــا جغرافيا مانند اداره کل 

محيط زيست، اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری
ـ ارتباط با دبيران مطالعات اجتماعی متوســطه اول و زمين شناسی 

متوسطه دوم
ـ برگزاری بازديدهای علمیـ  آموزشی

ـ برگزاری کارگاه های آموزشی در مرکز و شهرستان های استان
ايشــان يکی از برنامه های آينده انجمن را انتشار مجله ای با عنوان 
»انســان و محيط زيســت« اعالم و از همکاران محترم تقاضا کردند 

مقاالت يا تجارب ارزنده خود را جهت چاپ ارسال نمايند.
پس از پذيرايی مختصر کليپ جذاب »سرزمين من« پخش شد.

در ادامــه جناب آقای ايمانــی رئيس محتــرم اداره برنامه ريزی و 
توسعه نيروی انســانی آموزش وپرورش خراسان شمالی ضمن عرض 
خوش آمدگويی و آرزوی اقامتی خوش در اســتان برای مدعوين و از 

انجمن اترک تشکر کرده و فرمودند:
با توجه به اينکه آقای ســعيدی سرپرســت اداره کل سال ها معاون 
متوســطه شهرستان و استان و رئيس گروه متوسطه بودند با مباحث 
آموزشی درگير و آشنا هستند و اين برای دوستانی که دغدغه آموزش 
دارند مفيد خواهد بود. همچنين آقای دکتر خوش آينه معاون پژوهش 
در راستای فعاليت ها گســترش انجمن ها گام های بزرگی برداشته و 
عالقه زيادی به اين موضوع دارند علی رغم مشکالت مالی و بحث های 
جانبی در اســتان، تالش های ما برای فعال ســازی مفيد بوده برخی 
انجمن ها خيلی خوب عمل کردند خوشــبختانه انجمن ها در استان 
بســيار فعال هســتند از جمله خانم زنوزی و همکارانشان در انجمن 
اترک. ما خواهان حضور و مشــارکت بيشــتر انجمن ها در حوزه های 
پژوهشی هستيم. گام های مؤثری درخصوص کيفيت بخشی آموزشی 
توسط انجمن ها برداشته شــده است. هدف وزارت مشارکت مؤثر در 
بهبود کيفيت آموزشی و حضور بيشتر در پژوهش ها و اجرايی کردن 

سند تحول بنيادين توسط انجمن هاست.
مباحثی را در خصوص انجمن های علمی اســتان و مســاعدت های 

وزارتخانه به شزح زير بيان فرمودند:
وزارت سال  1131 نامه ای به استان ها در مورد فعال سازی انجمن ها 
ارسال کرد . خانم احمدی و تيمشان زحمات زيادی را در اين خصوص 
متقبل می شوند. در اين راستا کميسيون راهبری در استان ها ايجاد و 

اهداف زير پيگيری شده است:
1. اخذ مجوز برای انجمن ها

2. تالش هايی در جهت روند ثبت شرکتی انجمن ها
3. توسعه کّمی و کيفی انجمن ها

 .4
تهيــه 

بــرای  فضا 
انجمن ها

5. تفويض اختيارات 
به انجمن ها در بحث ضمن 

خدمت
6 استفاده از همکاران متخصص در 

دوره های آموزشی
6. ارائــه راهکارهايی جهت بهبود شــرايط 

انجمن ها و عدم وابستگی مالی به آموزش وپرورش 
و اداره کل تالش های ما در اســتان تســهيل در ثبت 

شــرکتی و اولويت انجمن ها در حوزه اعتبارسنجی و توليد 
محتوای الکترونيکی است. با توجه به تجربه آقای دکتر ميرزايی و 

انجمن های جغرافيا و افزايش اختيار عمل انجمن ها در راستای حوزه 
تحصيالت تخصصی به خصوص مباحــث مختلف جغرافيايی مدنظر 
است با توجه به مردم نهاد بودن انجمن راهکارهايی جهت درآمدزايی 

پيگيری شود مانند انجمن زبان.
سختی کار در بحث ثبت شرکتی انجمن هاست انجمن ها برای انکه 
مســتقل عمل کنند ســعی کرديم موازی کاری با گروه های آموزشی 
نباشد خالقيت و نوآوری در فعاليت های انجمن است که بدون هزينه 

و ساعت کاری با عشق و عالقه فعاليت می کنند.
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منابع  جغرافيايی
دكتر سيدمهدي موسي كاظمي
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور

تازه هاي مجالت 

معلم جغرافيا 
The Geography Teacher
Vol. 16, 2019, Issue. 2
https://www.tandfonline.com/toc/
rget20/16/2?nav=tocList

فهرســت مقاالت شــمارة 2 از دورة 16 سال 
2019 مجلة معلم جغرافيا1 به ترتيب زير است: 

é اهميت يك ديدگاه بين المللي، كنت اچ. كلر 
é يك پودمان آموزشي در آفريقا: استفاده از داستان يك 
كشتي شكسته براي بهبود دانش جغرافيايي دانش آموزان دربارة 

مكان/ كارن اس بارتون 
é كاركاسونه: استفاده از يك بازي براي آموزش مفاهيم جغرافيايي/ 

ميشل نيو بورن و جري  تي. ميچل 
é گرمايش در سطح ملي: تمريني براي جغرافياي جهان/ ریچارد 

سي جونز و نازگل باقري

مجلة جغرافيا 
Journal of Geography
Vol. 118, 2019, Issue. 3
https://www.tandfonline.com/toc/
rjog20/118/3?nav=tocList

فهرست مقاالت شــمارة 3 از دورة 18 سال 
2019 مجلة جغرافيا به ترتيب زير است: 

é مفاهيم معلمان دربارة توســعه هاي مهارت- 
نقشه/ مارتين هانوس و لنكا هاولكووا 

é ادغام جغرافيا به طور مشــروط: پداگوژي جغرافيا در 
يك دانشگاه بدون گروه جغرافيا/ درك روز و دیگران

فناوري هــاي حرفــه اي در مدارس: نقش دانــش پداگوژي در 
آموزش با فناوري هاي مكاني فضايي/ ماري دي. كورتيس 

  ري جئو؛ مرور بر خط بين المللي آموزش         
جغرافيا

RIGEO;Review of International Geo-
 graphical Education OnlineVol. 9, 2019,
Issue. 1
http://rigeo.org/volume-9-number-
/1-spring-2019

فهرست مقاالت شمارة 1 از دورة 9 سال 2019 مجلة 
ري جئو؛ مرور بر خط بين المللي آموزش جغرافيا به 

ترتيب زير است: 
é فرايند هاي اســتدالل دانش آموزان هنگام ترسيم نمودار هاي 

عّلي/ مارجولين كاكس و دیگران 
é يك مطالعة كيفي در مورد نظرات دانش آموزان پاية هفتم در مورد 

ميراث فرهنگي نامحسوس/ داوود گورل و تورهان چتين
é درس هاي جغرافيا در شناســايي ســاخت و توسعة فضايي نزد 

دانشجويان تركيه اي ساكن در آلمان اریم پاموك و ديگران 
é »مرز يك مانع« اســت: درك مفهومي و تجربيات دانشجويان از 

مرزها و سرحدات اروپا/ سباستين سيدل و الكساندر 

معرفی منابع
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é ارتباط يادگيري جغرافيا و آموزش جغرافيا: فاصلة بين مدرسه و منابع  جغرافيايی
دانشگاه در تركيه/ نيازي كایا 

é رفتار دانشجويان در شيوه هاي كاربردي در آموزش زيست محيطي 
مسئله / بنيان/ رقيه آدانلي و مهدي عليم 

é ارزيابي كتاب هاي درســي جغرافيا بر حسب تصورات غلط دربارة 
موضوع اقليم/ فيسون بوزكورت

é نقطه  نظر هــاي معلمان مطالعات اجتماعي دربــارة روش تاريخ 
شفاهي/ ایلكر دیره 

é ساختار شناســي دانش آموزان پاية چهــارم در ارتباط با ارزش ها: 
كاربرد آزمون مشاركت جهاني/ نور لمان بالباغ و مهمت فاتح كایا 
é به كارگيري شيوة يادگيري دانش مبتني بر استدالل در مطالعات 
اجتماعي: پيشرفت تحصيلي و ديدگاه دانشجويان/ یا ووز آكباش و 

دیگران

مجلة جغرافيا در آموزش عالي 
 Journal of Geography in Higher
EducationVol. 43, 2019, Issue. 2

https://www.tandfonline.com/toc/
cjgh20/43/2?nav=tocList2

فهرست مقاالت شــمارة 2 از دورة 43 سال 
2019 مجلة جغرافيــا در آموزش عالي به 

ترتيب زير است: 
é واكنش هــا به راهنماها: رو به رشــد در طول زمان و 

پيشرفت هاي آينده/ روت ال. هيلي و جنيفر  هيل 
é تقويت صحنة چشــم انداز: دانشــجويان به عنــوان ارزيابان 
مشــاركتي فّناوري هاي مكاني فضايي تلفن همراه/ گري پریستنال 

و دیگران 
é يادگيري در عمل: تقويت ســخنراني ها در زمينه هيدرولوژي با 

پروژه هاي ميداني فردي/ آنه اف. وان لون 
é يادگيري در فواصل: يك پروژة يادگيري مشاركتي بين المللي بين 

برلين و توركو/ جوانا هاتاال و سانجه اشميت 
é بررسي درس هاي ميداني جغرافياي فرهنگي با استفاده از استوري 

مپ/ فالگوني موخرجي 
é وضعيت آموزش و يادگيري ژئوانفورماتيك در كشورهاي جنوب 
صحراي آفريقا:  ابتكارات و چالش ها/ نيما اس. سوماري و دیگران 

é استفاده از يادگيري تركيبي براي تسهيل ارائه در اتاق هاي سمينار 
بزرگ در كارگاه چارچوب تعليم تدريس: بازتاب هاي يك پودمان سال 

دوم جغرافياي فرهنگي/ ليود جكينز 

تحقيقات بين المللي در آموزش جغرافيا 
و محيط زیست

International Research in Geographi-
cal and Environmental Education
Vol. 28, 2019, Issue2

https://www.tandfonline.com/toc/
rgee20/28/2?nav=tocList

مقــاالت شــمارة 2 از دورة 28 ســال 2019 مجلــة 
تحقيقات بين المللي در آمــوزش جغرافيا و محيط 

زیست به ترتيب زير است:
é نقشــه ها و برنامه هاي كاربردي: تأمالتــي در خصوص يادگيري 
خواندن نقشــه هاي كاغذي در عصر فناوري هاي ترســيم نقشه هاي 

اينترنتي/ گيلين كيدمن و چو- هانگ چنگ
é جهان در ذهن هايشــان: ايده هاي كودكان در مورد ديگر ملت ها، 

مردمان و فرهنگ ها/ استفن اسكافهام
é دانش قدرتمند و اهميت آموزش جغرافيا براي معلمان شاغل در 
مقطع متوسطه؛ مطالعة موردي از شمال فنالند/ اریكا ویرانمكي و 

دیگران 
é آموزش معلم در سيستم اطالعات جغرافيايي: آنچه براي موفقيت 

دراز مدت مورد نياز است/ الریان كالينز و جري ت. ميچل 
é بررســي قلمرو اخالق در آمــوزش بين المللي: مطالعة تأثير 

تجربيات، ديدگاه ها و تمايل ها در مورد  مشــاركت معلمان 
در برنامه هــاي متفــاوت بين المللي دوره هــاي اولية 

كارشناسي/ لوكاس ولش و نيریانجين كازیندر
é به ســوي يــك طراحي بيــش از حد 

تعريف شــده براي يادگيري غير رسمي 
دختــران دبيرســتان در زمينــة 

فضايي  مكانــي  فناوري هاي 
بــراي تغييــر آب و هوا/ 

پاتریشيا سوليس 
و دیگران
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چكيدة مقاالت منتخب

مفاهيــم معلمان دربارة توســعة مهارت- 
نقشه/ مارتين هانوس و لنكا هاولكووا

Hanus, Martin & Havelková, Lenka (2019(
Teachers’ Concepts of Map-Skill Development.
.Journal of Geography, Vol. 118, issue 3,Pages: 101-116

نقشه ها به گونه  اي فزاينده از منابع آشناي اطالعاتي هستند و بنابراين 
ضروري اســت كه مهارت هاي نقشه در دانش آموزان توسعه يابد. يك 
عامل اساسي كه بر انتخاب مهارت هاي نقشه و نحوة توسعة آن تأثير 
مي گذارد، معلم و مفهوم او از كار نقشــه اســت. براساس نتايج يك 
نظرسنجي و مصاحبة نيمه باز )نيمه ســاختار يافته( در بين معلمان 
كشور چك، سه نوع مفهوم اساسي در بين معلمان از نقشه شناسايي 
مي شــود: »ناوبري« »مســئله يابي« و »منبع محوري«. شباهت ها با 
مفاهيم معلمان از توسعة مهارت هاي نقشة شناسايي شده در مطالعات 

قبلي همراه با شيوه هاي بهبود آن ها مورد بحث قرار گرفته  است.

نقش  مدارس:  در  حرفه اي  فناوري هاي 
فناوري هاي  با  آموزش  در  پداگوژي  دانش 

مكاني فضایي/ ماري دي. كورتيس 

 Curtis, Mary D.  (2019( Professional Technologies in
 Schools: The Role of Pedagogical Knowledge in Teaching
 With Geospatial Technologies.Journal of Geography, Vol.
118, issue 3,Pages: 130-142

آماده ســازي يادگيرنــدگان بــراي آينــده نيازمند آمــوزش قرن 
بيست ويكمي است كه ابزار حرفه اي را در كالس درس به كار مي گيرد. 
فناوري هاي مكاني فضايي كه نمايشگر فناوري هاي حرفه اي جغرافيايي 
هستند، كاربرد مؤثري در جغرافياي دبيرستان ها ندارند. محققان به 
دنبال اين مســئله هستند كه چرا مدرسان به جاي به كارگيري اين 
فناوري ها به آمــوزش آن ها مي پردازند. ايــن درك از موضوع 
وجود دارد كه تصميمات معلم مهم اســت. با تركيب چند 
روش مطالعه، به بررسي مشتركات در ميان معلماني 
مي پردازنــد كــه از فناوري هــاي مكاني فضايي 
استفاده مي كنند. با اســتفاده از مؤلفه هاي 
دانــش محتوايي، پداگــوژي و فناوري 
به عنوان يــك چارچوب نظري. اين 
تحقيق بررســي كرده اســت 
جغرافيا  معلمــان  آيا  كه: 
كه دانــش  محتوايي، 
پداگوژي و فناوري 
مكاني فضايي 
قوي تر را 

نشان مي دهند نسبت به ديگر معلماني كه دانش پاية كمتر توسعه يافته 
دارند، فناوري هاي مكاني فضايي را بيشــتر مورد استفاده قرار داده اند 

يا خير؟

é ارزیابي كتاب هاي درســي جغرافيا 
برحسب تصورات غلط دربارة موضوع اقليم/ 

فيسون بوزكورت
 Bozkurt, F.  (2019(. Evaluation of Geography
 Textbooks  in Terms of Misconceptions about Climate
  Topic.Review  of  International  Geographical  Education
.Online  (RIGEO(,  9(1(,  149-170

ايــن مطالعة توصيفي بر بازنمايي مفاهيــم اقليمي در كتاب درس 
جغرافيا و كتاب هاي دانشــگاهي تمركز دارد و به طور عمده چگونگي 
ارائه مفاهيم در كتاب جغرافياي تازه منتشر شدة پاية نهم و كتاب هاي 
دانشگاهي را بررسي كرده است كه با در نظر گرفتن تصورات غلط در 
مطالعات قبلي ما مشخص شده اند. همچنين، اين مطالعه با شناسايي 
موارد و بحث هاي متعدد نشان داده است كه چگونه بازنمايي مفاهيم 
اقليمــي در كتاب درســي مي توانــد تصورات غلــط دانش آموزان و 
دانشجويان را افزايش دهد. همچنين تصورات  غلط از طريق مقايسة 
نحــوة ارائة آن ها در كتاب هاي دانشــگاهي و خارجي مورد بررســي 
قرار گرفته اند. عالوه بر اين، اصالحات مناســب، توضيحات و تصاوير 
براي توضيح مفاهيم ارائه شــده اســت. يافته ها نشــان مي دهند كه 
تصورات غلط يا نقص هايي كه در مطالعات قبلي ذكر شــده  اند هنوز 
در كتاب هاي تازه منتشــر شده و كتاب هاي دانشگاهي محلي وجود 
دارند. اعتقاد بر اين است كه چنين مطالعه اي مي تواند به حل مسائل 
مربوط به تصورات غلط در آمــوزش جغرافيايي كمك كند و آگاهي 
معلمان و نويسندگان كتاب هاي درسي و ناشران را در مورد تصورات 
غلط دانشجويان و دانش آموزان دربارة اقليم افزايش دهد و در نتيجه 
مي تواند تعاريف و مواد آموزشي مناسبي ارائه دهد كه در توصيف اين 

مفاهيم استفاده شوند. 

دانــش قدرتمنــد و اهميت آموزش 
جغرافيــا براي معلمان شــاغل در مقطع 
متوسطه؛ مطالعة موردي از شمال فنالند/ اریكا 

ویرانمكي و دیگران
Virranmäki Eerika, Valta-Hulkkonen Kirsi & Ru-
sanen Jarmo (2019(Powerful knowledge and the signifi-
   cance of teaching   geography   for   in-service   upper
   secondary   teachers –a   case   study   from   Northern
Finland.International Research in Geographical and Envi-
.ronmental Education,Vol. 28, 2019, Issue2,Pages 103-117

هدف از اين تحقيق آن اســت كه بپرســد چه نــوع جغرافيايي در 
مدارس فنالند تدريس مي شــود و آيا اين دانش، دانش قوي است يا 
خير. اين امر با تجزيه و تحليل 11 نقشة مفهومي معلمان جغرافياي 
در حــال خدمت و مصاحبة عميق با تجزيه و تحليل داده هاي كيفي 
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به دست مي آيد. نتايج، نشان دهندة تسلط سه اصطالح هستند: مفهوم 
فضايي، پديده ها و يك رويكرد كل گرا بر مفاهيم معلمان دربارة دانش، 
مهارت ها و ســنجش در جغرافيا. معلمــان جغرافيا را به عنوان علمي 
توصيف كرده اند كه پديده هاي فضايي گســترده را با كمك مفاهيم 
و يــك رويكرد جامع مطالعه مي كنــد و در آن، اررزش ها و تجربيات 
زندگي خود دانش آموزان نقش مهمي ايفا مي كنند. نتيجه مي گيريم 
كه ادراكات معلمان مدارس فنالند در مورد جغرافيا يك شكل از دانش  
قدرتمند اســت، زيرا آن ها: )1( از دانش آموزان مي خواهند تا انديشة 
جغرافيايي جديدي در مورد جهان شــكل دهند؛ )2( به دانش آموزان 
فرصــت مطالعة پديده هــاي جغرافيايي را مي دهنــد؛ )3( و از آنان 
مي خواهند كه دانش خودشان را ارزيابي كنند؛ )4( دانش آموزان را به 
پيگيري بحث هاي موضعي در مقياس هاي مختلف تشويق مي كنند؛ 
)5( ديدگاه هاي دانش آموزان را نســبت به جهان مي گشايند؛ )6( از 
اهداف عمومي مدارس راهنمايي، با اســتفاده از چهار مورد از شــش 
موضوِع به شــدت متقابل در آموزش جغرافيا، به ويژه توســعة پايدار 

حمايت مي كنند. 

فناوري هاي مكانــي فضایي در آموزش 
جغرافيا 

 1GonzalezRafael De Miguel, Donert
 Karl, KoutsopoulosKostis (Eds.((2019(
 Geospatial Technologies in Geography
Education. https://www.springer.com/
series/15694?detailsPage=titles

اين كتاب از مجموعه كتاب هاي مربوط به موضوعات مرتبط 
در زمينة جغرافياست كه علوم طبيعي، انساني و فناوري را به منظور 
ارتقاي تدريس، تحقيق و تصميم گيري به هم پيوند مي  دهد. اين كتاب 
به پداگوژي  هاي جديدي اشاره دارد كه بر استفاده از فناوري هاي مكاني 
فضايي و رسانه هاي مكاني در كالس  درس تمركز دارند. امروزه فناوري هاي 
مكاني فضايي به طور قابل مالحظه اي آموزش و يادگيري جغرافيا، به ويژه 
در آموزش متوسطه را تحت تأثير قرار مي دهند. اين فناوري ها ماهيت 
و طراحي برنامه هاي درسي جغرافيا، فرايند هاي آموزشي، فّن آموزش، 
منابع و سنجش ها را تغيير شكل مي دهند. بدون شك، جغرافيا از جمله 
دروس مدارس است كه بيشترين استفاده را از به كارگيري فناوري هاي 
جديد در كالس درس داشته است. فناوري هاي مكاني فضايي مي توانند 
براي بسط يادگيري مبتني بر پرسش يا يادگيري مبتني بر پروژه به كار 
روند و به دانش آموزان براي به دست آوردن استدالل فضايي و مهارت هاي 
شــهروندي مكاني فضايي در زمينة آموزش براي توسعة پايدار كمك 
كنند. اين كتاب مجموعه اي از ابتكارات، پروژه ها و شيوه هاي آموزشي- 
از چندين كشور اروپايي و نظام آموزشي- مربوط به چالش هاي مكاني 
فضايي در آموزش جغرافيا را معرفي مي كند. كتاب فناروي هاي مكاني 
فضايي در آموزشي جغرافيا توسط رافائل دو ميگوئل گونزالس )دانشگاه 
زارگوزا، اســپانيا(، كارل دونرت )انجمن جغرافي دانان اروپا، ليورپول( و 
كاستوپولوس كاستيس )دانشگاه ملي تكنولوژي آتن، يونان( تدوين و 

ويرايش 
شــده و در 

 2019 ســال  
انتشــارات  توســط 

اسپرينگر در 219 صفحه 
منتشر شده است. عناوين سه 

بخــش و دوازده فصــل كتاب كه 
مقاالتي منتخب ذيل موضوعات هر فصل 

است، به اين ترتيب اند: 

بخش اول: تفكر فضایي و وب  جي. آي. اس 
فصل اول: انجام تمرين هاي آموزشي با وب جي آي اس 

فصل دوم: كســب مهارت تفكر فضايــي از طريق فناوري هاي 
مكاني فضايي براي يادگيري در طول زندگي

فصل ســوم: خطوط يادگيري مكاني فضايي در آموزش متوسطه: 
پروژة ياددهندة فناوري اطالعاتي- ارتباطي- مكاني

فصل چهارم: فناوري هاي مكاني فضايي ارتباطي: پيشــينة نظري، 
مثال عملي و نيازها در آموزش

بخش دوم: فناوري هاي مكانــي فضایي براي آموزش متون 
غيررسمي

فصل پنجم: پروژة ياث ميتر: داده هاي باز براي توانمند سازي جوانان 
براي مشاركت در دموكراسي و سياست گذاري 

فصل ششم: مشاركت جغرافيايي غيررسمي براي پر كردن شكاف در 
انتقال اطالعات جغرافيايي در دنياي ديجيتال 

فصل هفتم: ارث كچينگ به عنوان يــك راه ممكن براي باال بردن 
آگاهي زيست محيطي؟ 

فصل هشــتم: آموزش مهارت هاي مكاني فضايــي با فعاليت  هاي 
ديجيتال و يادگيري الكترونيكي. تجربيات در جغرافيا، روزنامه نگاري و 

آموزش باز 

بخش سوم: فناوري هاي مكاني فضایي براي 
آموزش؛ پروژه ها و مطالعات موردي 

فصل نهم: اســتفاده از بازي هاي رايانه اي براي كاهش احساســات 
ناخوشايند در كالس درس جغرافيا. درس هاي آموخته شده از تحقيقات 
مقياس كوچك در مورد آمــوزش برنامه ريزي فضايي پايدار با بازي ما 

بازي ماين كرافت 
فصل دهم: نقش جغرافيا و فناوري هــاي مكاني فضايي در »درك 

جهان« 
فصل یازدهم: جغرافياهاي عصر انســان: ابزارهاي اخالق مكاني و 
كاهش ريسك و فاجعه در مطالعات موردي كشورهاي حاشية درياي 

مديترانه
فصل دوازدهم: جي  آي اس در آموزش متوســطه در مجارستان: 

تجارب در دروس و در يك گروه مطالعه
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 جمهوری غنا

گیتاشناسی

سعيد بختياری
انتشارات جغرافيايی و کارتوگرافی گيتاشناسی نوين

منگنز و بوکســيت از عمده ترين ذخاير زيرزمينی آن اســت و زدايش 
جنگل های جنوبی و بيابان زايی نواحی شمال غربی، مهم ترين مسئلة 
زيست محيطی آن به شمار می آيد. رودخانة ولتا با طول 1143 کيلومتر 
و ريزابه های آن، عمده ترين رودخانة آن است و درياچة سد آکوسومبو 

بزرگ ترين و چشمگيرترين عارضة آبی آن به شمار می رود.

جمعيت: براساس آمار ســال 2018، جمعيت غنا 29614337 نفر 
)چهل و ششمين کشور جهان( است که 53/4 درصد ساکن شهرها و 
46/6 درصد ساکن روستاها هستند )2014(. تراکم جمعيت نيز در اين 

کشور 124 نفر در هر کيلومتر مربع است.

توزیع سنی: طبق آمار سال 2010، 38/3 درصد افراد زير 15 سال، 
28/3 درصد بين 15 تا 29 سال،17/4 درصد بين 30 تا 44 سال، 9/3 
درصد بين 45 تا 59 ســال، 4/6 درصد بين 60 تا 74 سال، 1/5 درصد 
بين 75 تا 84 ســال و 0/6 درصد نيز بيش از 85 سال سن دارند. اميد 
به زندگی در هنگام تولد برای مردان 63 ســال و برای زنان 67/7 سال 

)2013( بوده است.

تولد و مرگ ومير: طبق آمار ســال 2013، ميزان تولد 31/7 نفر در 
هر هزار نفر، ميزان مرگ ومير 7/5 نفر در هر هزار نفر و ميزان مرگ ومير 

کودکان نيز 52/5 نفر در هر هزار تولد بوده است.
ترکيب نژادی: در سال 2000، حدود 41/6 درصد جمعيت کشور از 
نژاد قبايل آکان، 23 درصد موسی، 10 درصد اوه، 7/2 درصد گاآدانگمه 

و 18/2 درصد از بقية نژادها بوده اند.

مذهب و زبان: بر اساس آمار ســال 2005، 51/8 درصد مردم غنا 
مسيحی، 21/5 درصد عقايد سنتی، 20/1 درصد مسلمان و 6/6 درصد 

پيرو ساير اديان بوده اند.
زبان رايج و رسمی آن انگليسی است و بيش از 70 زبان و لهجة بومی 

قبايل نيز رواج دارد که با خط التين نوشته می شود.

پایتخت: شهر اکرا با 2070463 نفر جمعيت )با حومه 2573000 
نفر( پايتخت کشور غناست و شهرهای مهم آن عبارت اند از: کوماسی 
2035064 نفر، تمالی 371351 نفر، سکوندی - تاکورادی 539548 

نفر )2010(.

نوع حکومت: جمهوری چند حزبی با يک مجلس 
قانون گذاری اســت. رئيس حکومــت و رئيس 
دولت، رئيس جمهور: نانااکو فوادو از ســال 
2017 است. قوة مقننه از يک مجلس 
ملــی )پارلمان( بــا 200 عضو به 
مدت 4 ســال تشــکيل شده 
است. کرسی های پارلمان 
بدين شرح   )2000(
گروه های  بيــن 
ســی  سيا
تقسيم 

نام رسمی: جمهوری غنا
Ghana نام محلی: گانا

اسامی دیگر: غانا، ساحل طال
GHANA نام بين المللی: غنا

کشور غنا با مساحت 238537 کيلومتر مربع )هشتاد و يکمين کشور 
جهان( واقع در غرب آفريقا و ســاحل اقيانوس اطلس، از شمال غرب و 
شمال به کشور بورکينافاسو، از خاور به توگو، از جنوب به خليج گينه 
و از آن طريق به اقيانوس اطلس و از غرب به کشور ساحل عاج محدود 
اســت. نواحی جنوبی آن را جنگل هــای انبوه بارانی که در بعضی 
نواحی جنگل زدايی شده و به کشت کاکائو، قهوه، موز و نخل 
اختصاص يافته، پوشانيده و مناطق شمالی را علفزارهای 
پهناور در برگرفته و ديگر نواحی شامل اراضی پست 
و کم ارتفاعی است که گاه گاه تپه ماهورهايی با 
ارتفاع حداکثر 885 متر )کوه آفاجوتو( در 

آن ديده می شود.

آب و هوا: اقليم آن گرم 
با  همــراه  مرطوب،  و 
باران های تابستانی 
اســت. طال، 
لماس،  ا
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 جمهوری غنا

شده است: حزب ميهنی نوين 100 کرسی، کنگرة دموکراتيک ملی 92 
کرسی و سايرين 8 کرسی.

تاريخ استقالل غنا از انگلستان در تاريخ 1951/3/6 بوده و روز ملی آن 
يعنی روز استقالل، ششم مارس است.

 غنا در ســال 1957 به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و عالوه بر 
آن در اين سازمان ها نيز عضويت دارد: کنفرانس تجارت و توسعة ملل 
متحد )UNCTAD(، صندوق کودکان ملل متحد )UNICEF(، سازمان 
خواروبار و کشاورزی ملل متحد )FAO(، آژانس بين المللی انرژی اتمی 
 ،)IBRD /(، بانک بين المللی ترميم و توســعه )بانــک جهانیIAEA(
سازمان بين المللی هواپيمايی کشــوری )ICAO(، انجمن بين المللی 
توســعه )IDA(، بنگاه مالی بين المللی )IFC(، سازمان بين المللی کار 
)ILO(، صندوق بين المللی پول )IMF(، سازمان بين المللی کشتی رانی 
)IMO(، اتحادية بين المللی مخابرات راه دور )ITU(، سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد )UNESCO(، سازمان توسعة صنعتی ملل 
متحد )UNIDO(، ســازمان جهانی بهداشت )WHO(، اتحادية جهانی 
پست )UPU(، سازمان جهانی مالکيت معنوی )WIPO( سازمان جهانی 
هواشناسی )WMO(، سازمان تجارت جهانی )WTO(. سازمان وحدت 
 ،)ACP( مجمع کشورهای آفريقا، کارائيب و اقيانوس آرام ،)OAU( آفريقا
جامعة اقتصادی کشورهای غرب آفريقا )ECOWAS(، جنبش عدم تعهد 

و ملل مشترک المنافع.

کشاورزی و صنایع: محصوالت عمدة اين کشور )2012( عبارت اند 
از: کاساوا، يام )سيب زمينی هندی(، موز سبز، ذرت، تارو، کاکائو، پرتقال، 
برنج، بادام زمينی، گوجه فرنگی، نارگيل، ذرت خوشــه ای، ارزن، نيشکر. 
مهم تريــن محصوالت صنعتــی آن نيــز )2003(، محصوالت چوبی، 
فراورده های شيميايی، فراورده های غذايی، مواد نفتی، فلزات غيرآهنی 

و گران بها و فراورده های پالستيکی بوده است.
در سال 2007، غنا 28/5 درصد اراضی کشاورزی، 36/7 درصد مرتع 
و چمنزار و 23/2 درصد جنگل داشــته است. دام های زندة آن در سال 
2013 شامل بز، گوسفند و گاو بوده و ميزان صيد ماهی آن نيز معادل 

392399 تن برآورده شده است.
همچنين در اين کشــور حدود 11366 ميليون کيلووات ساعت برق 
توليد و 10756 ميليون کيلو وات ساعت برق مصرف شده است )2012(.

نيروی کار: طبق آمار سال 2014، تعداد نيروی کار غنا 12430000 
نفر بوده است. شاغالن باالی 15 سال در بين زنان 77/3 درصد، مردان 

82/2 درصد و 5/2 درصد نيز افراد بيکار بوده اند.
واحد پول: سدی )GH¢( معادل 100 پسوا؛ هر سدی معادل 9055 

ريال است.

درآمد ناخالص ملی: در ســال 2014 درآمد ناخالص ملی غنا به 
42928 ميليون دالر آمريکا بالغ شــد و ميزان سرانة آن حدود 3960 

دالر آمريکا بود. 

واردات: کشــور غنا در ســال 2013، حدود 10018 ميليون دالر 
آمريکا کاال وارد کرده است که عمدتًا شامل ماشين آالت و لوازم )22/9 
 درصــد(، تجهيزات حمل ونقل )14/1 درصد(، فراورده های شــيميايی

 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

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

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان و 
دانشــگاه های وابســته و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه 

و منتشر می شود. 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

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

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم    رشد آموزش خانواده

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

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

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد برهان متوسطه دوم 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

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

مجله هاي بزرگسال عمومي

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 550/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 350/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن امور مشترکين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجات  در خواستی:

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

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

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

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

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

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجات رشد:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

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

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

سال رونق توليد
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

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

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان و 
دانشــگاه های وابســته و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه 

و منتشر می شود. 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

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

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم    رشد آموزش خانواده

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

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

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد برهان متوسطه دوم 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

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

مجله هاي بزرگسال عمومي

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 550/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 350/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن امور مشترکين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجات  در خواستی:

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

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

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

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

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

 )9/ 10 درصد( و مصنوعات فلزی )9/7 درصد( بوده اســت. اين کاالها 
از کشورهای چين )22/8 درصد(، بلژيک )9/1 درصد(، هند )6 درصد(، 
کرة جنوبی )4/5 درصد(، آفريقای جنوبی )4/1 درصد( و ساير کشورها 

)53/5 درصد( وارد شده اند.

صادرات: در ســال 2013، اين کشور حدود 155802 ميليون دالر 
آمريکا کاال شــامل طال )34/4 درصد(، کاکائو )29/7 درصد(، نفت خام 
)19/4 درصــد(، محصوالت چوبی )3 درصد(، ميوه و خشــکبار )2/9 
درصد( به کشورهای ايران )20/4 درصد(، آفريقای جنوبی )8/2 درصد(، 
امارات متحدة عربی )10/7 درصد(، سوئيس و ليختن اشتاين )7/6 در 
صد(، ايتاليا و سان مارينو )7 درصد( و ساير کشورها )36/1 درصد( صادر 

کرده است.

ارتش: در ســال 2014، ارتش اين کشور حدود 15500 نفر نيرو در 
اختيار داشته که از اين تعداد 74/2 درصد در نيروی زمينی، 12/9 درصد 
در نيــروی دريايی و 12/9 درصد در نيروی هوايی مشــغول به خدمت 

بوده اند. هزينة سرانه ارتش نيز 11 دالر آمريکا بوده است.

حمل ونقل: طول خطوط راه آهن در سال 2006 حدود 947 کيلومتر 
و طول راه های اتومبيل رو )2010( حدود 57610 کيلومتر بوده است.

در ســال 2008 تعداد 493770 دستگاه اتومبيل سواری و 279492 
دستگاه اتوبوس و کاميون مشغول به کار بوده اند. همچنين در کشور غنا 

يک فرودگاه بين المللی با پروازهای زمان بندی شده وجود دارد.
ارتباطات: در سال 2014، تعداد 1114000 گيرندة تلويزيونی )53 
دستگاه برای هر هزار نفر(، 260000 خط تلفن )9/8 خط برای هر هزار 
نفر(، 30361000 خط همــراه )1148 خط تلفن برای هر هزار نفر( و 
1297000 اشــتراک اينترنت )2009( )54 اشتراک اينترنت برای هر 

هزار نفر( مورد استفاده قرار گرفته است.

بهداشت: طبق آمار ســال 2010، تعداد پزشکان اين کشور 2640 
نفر )برای هر 9124 نفر يک پزشک( و تعداد 22194 تخت بيمارستانی 

)برای هر 1111 نفر يک تخت( وجود داشته است.

تغذیه: تعداد افراد دارای سوء تغذيه که کمتر از 1790 کالری انرژی 
مصرف می کنند، در سال 08-2006 حدود 5 درصد کل جمعيت کشور 

بوده است.

آموزش: نرخ باســوادی غنا در سال 2010 افراد باالی 15 سال 67/3 
درصد بوده که اين ميزان در ميان مردان 73/2 درصد و زنان 97/4 درصد 
اســت. جدول زير خالصه ای از نسبت های آموزشی دوره های تحصيلی 

)13-2012( را در اين کشور نشان می دهد.

نسبت دانش آموز به معلمتعداد دانش آموزانتعداد معلماندورة تحصيلی
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