
رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ2/ زمستان  21398

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 
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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. 


