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آشنايی با مؤسسۀ 
جغرافيای 

دانشگاه تهران

  اشاره
در راستای اهداف مجلة رشد آموزش جغرافيا برای 

آشنايی با مؤسسات تحقيقی و پژوهشی جغرافيايی 
در گفت وگويی با رياست مؤسسة جغرافيای دانشگاه 

تهران، شــش دهه فعاليت های بنيــادی و کاربردی 
مؤسسه را به گفت وگو نشستيم و فراز و فرودهايش را 

شنوديم، گاهی تلخ و گاه شيرين تر از عسل، به اميد 
آنکه مؤسسه و مؤسسات پژوهشی مشابه هرچه 

بيشتر در ارتقای دانش جغرافيا که امروزه 
گرايش های فراوانی را به  خود اختصاص 

اميد آنکه  به  باشيم؛  داده، شاهد 
اين گزارش مورد اســتفادة 

مخاطبان قرار گيرد.

عنوان:
١. از فعاليت های 

تحقيقی پژوهشی بنيادی تا 
کاربردی؛

٢. بيش از شــش دهــه فعاليت های 
تحقيقی و پژوهشی در مؤسسة جغرافيا؛

٣. ايجاد تعادل در روابط انسان و محيط؛
٤. اطلس ها و کاربردها؛

٥. توصيف و تحليل نقشه ها در مؤسسه؛
٦. کارهای بزرگ و بين المللی مؤسسه تا کارهای کوچکی در 

حد سفارش کاری و کارفرماپذيری کاربردی.

موضوع: معرفی مؤسسة جغرافيای دانشگاه تهران در گفت وگو با دکتر 
مهران مقصودی، رئيس مؤسسه جغرافيا.

 لطفًا دربارة چگونگی شکل گيری و تاريخ 
تأسيس مؤسسه، برنامه ها و طرح های اجرا 

شده، در دوره های فعاليت آن توضيح دهيد.
○ ما فکر می کرديم تاريخ تشکيل و تأسيس مؤسسه سال 
١٣٤٢ اســت، اما وقتی صورت جلســه های دانشگاه را مشاهده 
می کردم سال آغاز فعاليت و تأسيس آن ١٣٣٦ لحاظ شده و آيين نامة 
آن در سال ١٣٤٠ مصوب شده بود. لوگوی مؤسسه نيز ١٣٤٠ را نشان 

می دهد.
با حضور دکتر مستوفی اين تشکيالت در سال ١٣٣٦ راه اندازی شد 
و برای آنکه بتواند بهتر در عرصه حاضر باشد و خود را نشان دهد بين 
سال تأســيس واقعی و تصويب آيين نامة آن يک دورة چهارساله طی 
شد. البته بايد توجه داشته باشــيم که تاريخ تأسيس مؤسسه قبل از 
شکل گيری دانشکدة جغرافيای دانشگاه تهران و اولين رئيس مؤسسه 
نيز دکتر مسعود کيهان است که به خاطر سمت نظامی که داشت به او 
ماژور مسعودخان می گفتند. در آن دوره جغرافيای ايرانشهر را نوشتند 

محمود اردوخانی

                       گزارش عملكرد و فعاليت ها در گفت وگو با 
دكتر مهران مقصودی استاد ژئومورفولوژی و رئيس مؤسسه 

گزارش
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آشنايی با مؤسسۀ 
جغرافيای 

دانشگاه تهران

که موجب توليد فرهنگ های جغرافيايی شد 
و اهميت زيادی داشت.

اما مؤســس اصلی مؤسسه دکتر مستوفی هستند 
که با حضور يک هيئت متشکل از اساتيد، محرکی برای 

تشکيالت مؤسسه شدند.
دکتر مستوفی بنيان گذار اولين مرکز ژئومورفولوژی در ايران است. 
او تمام کويرها و بيابان های ايران را به صورت ميدانی مورد بررسی قرار 
داده و چندين کتاب در معرفی آن ها از خود به يادگار گذاشته، از جمله 

شهداد و جغرافيای تاريخی دشت لوت و کتاب حوضة مسيله.
مستوفی توانست با جذب محققان خارجی به ويژه محققان فرانسوی 
در سفرهای خود به مناطق بيابانی، امکان بحث و تفحص را برای اعضای 
گروه خود شــامل دکتر محمودی، دکتر بلوچ، دکتر گودرزی و دکتر 
کردوانی و ديگران فراهم کند. مستوفی با مرکز تحقيقات علمی فرانسه 
ارتباط نزديک داشت و با مجلة جغرافيا و انتشار کتاب های متعدد جغرافيا 
و زمين شناسی، بسياری از مناطق ناشناختة ايران را به ديگران معرفی 
کرد و به کمک داشته های علمی خود و روابط با دنيای بيرون، توانست 

به  همراه تيم علمی، تشکيالت مؤسسه را راه اندازی کند.
در ابتدای کار و بعد از آنکه دکتر مستوفی رياست مؤسسه را عهده دار 
شد، طرح هايی را در ذهن داشت که به صورت تدريجی آن ها را اجرايی 

کرد. دورة اجرای طرح ها به لحاظ زمانی کوتاه مدت بود و بيشتر در 
بلند مدت معرفی و اجرا می شدند.

در اکثر اين طرح ها افراد موجه علمی مشارکت داشتند. 
يکی از ويژگی هــای آن دوره را می توان دولتی بودن 

مؤسســه و تأمين بودجه دانســت. در آن دوره 
شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی 

اصــًال به دنبال کارهــای تحقيقاتی و 
پژوهــش نمی رفتنــد، به همين 

دليل برنامه های تحقيقاتی و 
پژوهشی زير نظر دانشگاه 
انجام می شــد که دولتی 

بود.
دکتر مستوفی با توجه به نفوذی 

که در رده های باالی نظام سياسی وقت 
داشــت از آن در راه علم و خريد تجهيزات 

پيشرفته و تربيت نيروی انسانی استفاده می کرد 
و با بودجه ای که می گرفت کارهای پژوهشــی انجام 

می داد. طرح های مهمي توسط ايشان و مؤسسه اجرا شد، 
مثل طرح اطلس ايران که با توجه به در دسترس نبودن منابع 

و اطالعات آماری، کاری بسيار مهم و بزرگ بود.
اين اطلس در ســال ١٣٤٤ تهيه شــده و اگر امروز آن را ببينيد فکر 

می کنيد با امکانات رايانه ای همين امروز تهيه شده است.
در ســال ١٣٤٩ نيز مؤسســه، اطلس تاريخ ايران را منتشر کرد که 
اين اطلس نيز در نوع خود بســيار خوب و عالــی بود،  چون خيلی از 
اساتيد برجسته مانند زرياب خويی و پاريزی و ساير اساتيد موجه در آن 

مشارکت داشتند.
در دوره ای که کســی به بيابان توجه نداشــت و وارد مباحث بيابان 
نمی شد، طرح مطالعة بيابان لوت در مؤسسه کليد خورد. دکتر مستوفی 

با توجه به رشته ای که در آن فارغ التحصيل شده بود، يک تيم بين المللی 
ايجاد کرد و با توجه به هزينه های جاری استقرار در بيابان همه ساله اين 
تيم را به مدت يک  ماه در بيابان لوت مســتقر می کرد تا به تحقيق و 
پژوهش بپردازند. در اين گروه هيئت های مختلف خارجی و ايراني در 

رشته های مختلف حضور داشتند. از باستان شناسی دکتر يا مهندس 
حاکمی، جانورشناسی دکتر محمد بلوچ، زمين شناسی دکتر 

معتمد، ژئومورفولوژی دکتر محمودی، خاک شناســی 
دکتر کردوانی، جمعيت شناسی دکتر مهاجر، علوم 

اجتماعی خانم پريدخت فشارکی، زمين شناسی 
خانم دکتر اسديان،  از فرانسه تئودور مونو 

به عنوان ژئومورفولوژيســت و برادران 
کوک به عنوان زمين شناس و ژان 

درشــت در اين تيم حضور 
علمی  تيم  که  داشتند 

بزرگی بود.
گروه  يــک 

حفاظت و 
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را  آنان  نيــز  امنيت 
همراهــی می کــرد و با 
استفاده از هليکوپتر منطقه را 
از باال رصــد می کردند. اين گروه 
علمی هرساله به منطقه برمی گشتند و 
گزارش خود را تکميل و منتشر می کردند.
در همين راستا در سال ١٣٤٧ سمينار چهار 
روزه به نام لوت برگزار شــد که تمامی اين اساتيد 
و گروه های علمی فعال گزارش های خود را در آن ارائه 
کردند. طرح لوت که از سال ٤٧ تا ٥٢ طول کشيد، در سال 
١٣٥٦ منتشر شد. البته در بين اين کارها طرح های کوچکی هم 

اجرا شد که آن پژوهش ها هم موجودند.

 جناب مقصودی با توجه به طرح هايی که 
فرموديد در سطحی باال اجرا شدند، فکر 
می کنيد بيشــترين اثرگذاری آن ها برای چه 
ســازمان ها و ارگان هايی بوده که نيازمند به اين 

پژوهش ها بودند؟
○ به طور کلی کشور ما يک کشور بيابانی و خشک است. شناسايی 
مناطق خشــک موجب می شود نگاه بهتری به مسائل پيدا کنيم. مثًال 
مکانيسم عملکرد تپه های ماسه ای و حرکت ماسه های روان و مکانيسم 
تحول اين عوارض به چه شکلی است؟ ما اگر يک بيابان را بررسی کنيم 

الگويی می شود برای ساير بيابان ها.
در آن زمان هم بحث هجوم ماســه را داشتيم که در اواخر دهة چهل 
دورة تثبيت ماســه های روان در ايران شروع شــد. اگر امروز مشاهده 
می کنيم کرمان پابرجاست به خاطر تثبيت ماسه ها در آن دوره است که 
اگر تحقيق و پژوهش انجام نمی شد، امروز نمی توانستيم کرمان را به اين 

شکل مشاهده کنيم.
مطالعات و پژوهش های مؤسسه کمک شايانی به  نوع نگاه محققان و 
جغرافی دانان به بيابان ها کرد. برای مثال چگونه ماسه های بادی مسافت 
زيادی را طی می کنند و به منطقة ديگر حمل می شــوند؟ چه عواملی 
موجب حمل و چه عواملی مانع آن می شــوند؟ اين ها از دستاوردهای 
نخستين پژوهش در بيابان هاست. ما همواره در مطالعاتمان يک سری 

مطالعات بنيادی و يک سری مطالعات کاربردی داريم.
اين مطالعه شايد در زمان خودش بيشــتر بنيادی بوده تا کاربردی. 

بيابانی که در ابتدا همه عالقه مند بودند آن را بشناسند.
مثًال آلفونسو گابريل در کتاب عبور از صحاری ايران و ساير کتاب هايش 
به شناسايی بيابان های ايران پرداخته است. هرچند که او يک گردشگر 
بود، اما اطالعات خوبی درباره ژئومورفولوژی و نقشــه خوانی داشت؛ يا 
سون هدين که از بيابان های ايران عبور کرد خيلی عالقه مند بود که اين 

بيابان ها را بشناسد.
هدين جغرافی دان، مکان نگار و سفرنامه نويس سوئدی بود که عالقة 
زيادی به شناسايی بيابان های ايران داشت و مسيرهای سختی را طی 
کرد تا به اين بيابان ها برسد. او رسالة دکترای خود را دربارة کوه دماوند 
ارائه کرد و گزارش های بيابان ها را برای چاپ در مجله ای به استکهلم و 

لندن ارسال می کرد.
در اين رابطه می توان افراد زيادی را نام  برد. يوتيجر، گالينگور، ميلر ماير 

و ساکسی از محققانی هستند که به لوت و بيابان های ايران سفر کردند.
اما اولين محقق ايرانی که وارد لوت شــد و به صورت سيســتماتيک 
اطالعات را جمع آوری کرد، دکتر مســتوفی بود که در پوشش مؤسسه 

اين تحقيقات بنيادی را انجام داد.
اين طرح ها و تحقيقات به لحاظ بنيادی بودن در ابتدا باستان شناس 
همراه نداشت تا اينکه در مسير کار متوجه سفال هايی می شوند. برای 
همين بالفاصله يک گروه از باستان شناســان دانشگاه تهران را به گروه 
اضافه می کنند. همچنين در حوزة پرنده شناســی و جانورشناســی و 
خزنده شناســی گروه ها را در مسير اضافه می کنند که گزارش های آن 
موجود اســت. اين گزارش ها در زمينة خاک، زمين شناســی،  شرايط 
اجتماعی، ژئومورفولوژی و ويژگی های رودخانه ها در پانزده جلد منتشر 

شد که PDF آن قابل دانلود است.
مطالعات بنيادی معموًال در جايی به صورت کاربردی مورد استفاده قرار 
می گيرند که اين تحقيق ها و پژوهش های انجام شــده نيز از آن دسته 
هســتند. شاخص اصلی فعاليت در آن ها بنيادی است، اما ممکن است 

برای سازمان ها و بخش هايی استفادة کاربردی هم داشته باشد. 
بعد از پيروزی انقالب فعاليت های مؤسســه بنا به شرايط کم رنگ تر 
شد، اما به تدريج با رشد مواجه شد، به گونه ای که اطلس شيب و مقاطع 
ارتفاعی که در نوع خود اطلس بزرگی بود، تهيه شد. تا آن موقع نقشة 
توپوگرافی داشتيم، اما اين گونه نبود که شما در «جی آی اس» دکمه ای 
را بزنيد تا برای شــما نقشة شيب تهيه کند. چون وجود نداشت. نقشة 

1 در صدوسی وچهار برگ تهيه شد، کاری که 
250000

شيب در مقياس 

تمام مهندسان مشاور از آن استفاده می کردند، چون در زمان تهية آن 
گروه بزرگی وارد شدند و اين نقشه  را تهيه کردند.

 آيا می شود گفت بيشتر عملکرد تحقيقاتی 
و پژوهشی مؤسســه در حوزة بيابان بوده 

است؟
○ خير، بيشتر در شــناخت جغرافيای ايران بوده. ما به 
تاريخ هم وصل شديم، چون توانايی تحليل مکانی و توانايی توليد 

نقشه داريم و می توانيم اطالعات توصيفی را تبديل به نقشه کنيم.
ما در مؤسسه می توانيم توزيع مکانی فقر، نقشه های موضوعی و توزيع 

و پراکندگی پديده را مشخص و علت آن ها را مشخص کنيم.
اگر در مؤسسه به طرف اطلس تاريخ رفتيم داليلی دارد که اشاره شد. 
به همين دليل ما می توانيم تحليل های مکانی را انجام دهيم و رشته های 

مختلف می توانند با اين مؤسسة جغرافيايی کار کنند.
ما در مؤسسه اطلس فرهنگی تهران و اطلس کالن شهر تهران را کار 
کرديــم، همچنين اطلس مقاطع ارتفاعی ايران که نشــان می دهد در 
کجا چه ارتفاعی وجود دارد، چون نقشه های توپوگرافی منحنی ميزان 
هســتند، اما اگر آن ها را طبقه بندی کنيم و به  شکلی مناسب نمايش 

دهيم کاربردی تر خواهند بود.
مــا اطلس انتخابات ايران را هــم کار کرديم و گزارش ها و تحقيقات 
بسيار زيادی وجود دارد که ليست آن ها روی سايت مؤسسه آمده که از 
طرح های مهم آن می توان طرح بنياد مسکن و ميراث فرهنگی را نام برد.
يکــی از طرح های مهمی که انجام داديم طــرح تدوين پروژة ثبت 
جهانی لوت بود که با توجه به اطالعات و منابع جديد پروندة قطوری 
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تهيه شد و به سفارش سازمان ميراث فرهنگی به يونسکو ارسال شد. در 
آنجا به عنوان اولين اثر طبيعی بعد از ٤٢ سال مشارکت داشتيم که رد 

پای مؤسسه در آن ديده می شود.

فعاليت های  کلی  به طور  مقصودی،  جناب   
مؤسســه از زمان تأسيس تاکنون در چند 

محور يا حوزه تعريف می شوند؟
○ محور فعاليت هــا در طبقه بندی کلی همان محورها و 
گرايش هايی است که در دانشگاه داريم، هر چند در زمان تأسيس 
مؤسسه دانشکده وجود نداشت. براساس گرايش ها اطلس های مختلف 
تهيه می شــوند. تحقيق در حوزة زمين، ژئومورفولــوژی و پديده های 
ريخت شناســی زمين از فعاليت های کلی مؤسسه هستند. آخرين کار 
انجام شده تهية نقشه های پوششی ژئومورفولوژی ايران است که در سال 

گذشته همراه اطلس ديجيتال اقليمی ايران تمام شد.
محورهــای پژوهش  مــا در تهية اطلس ها و در تمــام زمينه ها و در 
جغرافيای روســتايی و شهری و در ارتباط با GIS و سنجش از راه دور 

است. ما در تمامی گرايش های جغرافيا ورود می کنيم.

 يعنی می توانيــم بگوييم هر چيزی که در 
زمين و مکان وجود دارد، در حوزة تعريفی 

و کارکردی شما قرار می گيرد؟
○ درواقع در هر چيزی درخصوص ارتباط مکان و انسان 
می توانيم ورود کنيم. در زمين شناسی ما از ديتاهای زمين شناسی 
اســتفاده می کنيم و از چرايی استقرار جمعيت در مکان می پرسيم 
و اينکه ويژگی های طبيعی و اقليمی و ســاير پديده ها چه تأثيری در 
استقرار انسان در مکان دارند. در حوزة اقتصاد می گوييم چرا در يک دورة 

تاريخی صنايع در جاهايی بيشتر استقرار پيدا کرده اند.

  در دهه های ٣٠ و ٤٠ که تاريخ تأســيس 
مؤسســه در آن واقع شده تا امروز به طور 
کلی در زمان بندی های مشــخص فعاليت های 
تحقيقاتی و پژوهشی مؤسسه در مقايسه با فعاليت ها 
و مؤسسات مشابه خارجی در چه جايگاهی قرار داشته 

است؟
○ کارهايی که اســاتيد ما انجام دادنــد چون فارغ التحصيل خارج از 
کشور بودند وقتی برمی گشتند عالقه مند بودند آن چيزی را که ديده و 

آموخته اند در اينجا پياده کنند.
آن موقــع دانشــگاه های ما تازه راه اندازی شــده بودند يا در حال 
راه اندازی بودند. دکتر مستوفی هم جزو اولين گروه از فارغ التحصيالن 
بود. در آن زمان فعاليت هايی که در حد اطلس ها انجام شد در سطح 
بين المللی بــود، چون تيم همراه هم بين المللــی بود. ولی در يک 
مقطعی بعد از پيروزی انقالب اسالمي دسترسی به منابع کمتر شد 
و تجهيزات رايانه ای نداشــتيم. در اين مقطــع يک فاصله ای ايجاد 
شد و سطح فعاليت های بين المللی و داخلی کاهش يافت. اما وقتی 
ارتباطات بيشتر شد و اينترنت آمد، طرحی را در مؤسسه با دانشگاه 
رانيک در ژئومورفولوژی کار کرديم. در حال حاضر با ارتباطات و رد 

و بدل شدن مقاالت فاصله ها کمتر شده است.

 جناب مقصودی، آيا نوع نگاه علمی ما در 
حوزه های کار گروهی مؤسســه در مقابل 
ساير کشورها ويژه يا مطرح بوده؟ يا ويژگی های 

سرزمينی و اقليمی ما استثنايی است؟
○ اگر بخواهيم بگوييم جناب دکتر مستوفی يا ديگران آمده اند 
و باعث شــده اند اينجا رشــد کند، اين درست اســت. دربارة اينکه 
«موقعيت ايران اســتثنايی است يا نه» به هر صورت تغييرات اقليمی 
اتفاق افتاده و تاريخ برجستة ما ارتباط انسان و طبيعت را نشان می دهد. 
اين تغييرات در دورة هخامنشی حکومت ها را به خاطر خشک سالی تغيير 
می داده يا اذيت می کرده اســت. ما در دورة صفويه هم با خشک سالی 
مواجه بوديم که تغييراتی در حکومت ايجاد کرد. ويژگی های تاريخی 
ايران منحصربه فرد است. ويژگی های طبيعی و موقعيت های ايران نيز 
به لحاظ ژئوپوليتيک قطعًا منحصربه فرد است. َمکنيدر، پدر جغرافيای 
سياســی می گويد «در دنيا يک هارتلند داريم که اگر کشــوری بر آن 
مسلط شود بر جهان مسلط می شود.» البته اين يک نظريه است، شايد 

کسی آن را قبول نداشته باشد، اما بخشی از اين هارتلند ايران است.
از نظر طبيعی، کوه های زاگرس يا اين چين خوردگی ها با اين شــکل 
و شمايل منحصربه فرد و در دنيا کم نظير است و فقط می توان کوه های 
ژورای فرانسه را با آن مقايسه کرد که آن هم بسيار کوچک و کم وسعت 
است، اما چون ابتدا در آنجا مطالعه شده بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته، 

در حالی که زاگرس ايران بسيار ويژه و خاص تر از آن است.
درواقع ما هم تيم علمی ويژه داشتيم و هم دارای ويژگی های سرزميني 
و منطقه ای هســتيم. البته بايد تالش کنيم و سطح خودمان را بيشتر 

ارتقا دهيم.

  اگر بخواهيد مقايسه ای بين گذشته و حال 
در حوزة ارتقای علمی داشته باشيد چه 

نوع مقايسه ای خواهيد داشت؟
○ زمانی که من وارد دانشــگاه شــدم اصوًال توليد علم 
توسط دانشجو وجود نداشت و دانشگاه هم خيلی پيگير نبود، 
اما به تدريج مجالت داخلی منتشــر شدند و مجالت بيشتری چاپ 
شــدند. آرام آرام توليد علم کرديم و خودمان را در سطح جهانی مورد 
سنجش قرار داديم. هرچند در گذشته و بعد از انقالب خيلی توليدات 
علمی فرامرزی نداشتيم، اگر مقاله ای هم توليد می شد متعلق به کسانی 
بود که توسط هيئت های خارجی می آمدند مثل «هانس پوپک» مثل 

رکريسلی، که در ١٩٧٠ روی کويرهای ايران کار کردند.
اما آرام آرام نهضت علمی ما شــروع شد، البته شايد در جغرافيا کمی 

ديرتر اتفاق افتاد.

 رابطة مؤسسه يا مؤسسات مشابه بين المللی 
و خارجی و داخلی در گذشته و حال به لحاظ 

علمی در چه سطحی بوده؟
○ زمانی که مؤسسه شکل گرفت سطح رابطه خوب بود. 
با تی ان او اس فرانسه بود که بيشترين کار او روی اطلس لوت 
است، ولی ما اطلس اقليم و تاريخ را با داده های خودمان توليد کرديم 
و ارتباط با بيرون و مؤسســات خارجی درخصوص «طرح لوت» شکل 
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گرفت.
 اين پژوهش ها برای خارج از کشــور هم 

کاربرد داشته است؟
○ کاربــرد علمی را نمی دانم، امــا به هر حال آن ها 
به عنوان تحقيقات بنيادی به اين پژوهش ها نگاه می کردند.

در حال حاضر تحقيقات بنيادی در آفريقا و همچنين در چين 
و الجزاير در حال انجام است و مقالة آن هم منتشر می شود.

بنابراين انجام تحقيقات بنيادی برای اين اســت که در جايی بتوانند 
از آن استفاده کنند، مثًال در مديريت آب، انسان از دانش خود استفاده 
کرد تا متوجه شــد چگونه در بحث قنوات برای آوردن آب از سطح باال 

به پايين استفاده کند.

 جناب مقصودی، آيا اين مؤسسه در تهية 
نقشه های شهری و روستايی و مرزی فعاليتی 

داشته است؟
○ طرح هايی در حوزه های شهری داشتيم اما اينکه برای 
آن ها اطلس تهيه کنيم، خير. در حوزة گردشــگری شــهری و 
روســتايی کار کرديم که قطعًا در اين کارها نقشه هم بوده است. ما 
به عنوان جغرافی دان هيچ گزارشی را نمی نويسيم مگر آنکه در آن نقشه 

باشد، چون اگر نقشه نباشد کار بی هويت می شود.

 نقشه ها را هم خودتان تهيه می کنيد؟
○ مؤسسه حاصل کار پژوهشگرانی را که با آن کار 
می کنند، منتشر می کند. در گذشته فعاليت های فيزيکی 
هم انجام می شــد و آتليه داشتيم.٣٠ ميز روشن داشتيم و 
افراد ترســيم می کردند، اما االن نيازی به آن ها نداريم و در حال 
حاضر روی اطلس کالن شهر تهران کار می کنيم که به دو زبان انگليسی 

و فارسی منتشر خواهد شد.

  ارتباط مؤسسة شــما با ساير مؤسسات 
داخلی چه نوع ارتباطی است؟

○ ما در گذشته مؤسســة پژوهشی نداشتيم و اما 
امروز عالوه بر توليد نقشه تحليل هم می کنيم که چرا اين 
اتفاق افتاد. ما هم توصيف و هم تحليل می کنيم که کجا اتفاق 
افتاده و در کجا کمتر است يا کدام نقطه بزرگ تر يا کوچک تر است و 
می گوييم چرا اين اتفاق افتاده است. اين می شود تحليل. بنابراين مؤسسة 
ما تنها مؤسســه ای است که کار پژوهشی انجام می داده و سازمان ها و 
مؤسسات ديگر کارشان گردآوری اطالعات برای توليد نقشه بوده است. 

 با توجه به کارهای پژوهشــی از سال ٣٦ 
تاکنون که تحقيق و پژوهش های خاص در 
سرزمين ايران و خروجی های خوبی هم داشتيد، 
آيا در ارتباط با آب های زيرزمينی، آب های سطحی، 
زمين لرزه، زمين لغزش، سيل و مسيرهای آن و بازدارندگی 

در مؤسسه کار تحقيقی و پژوهشی خاصی انجام شده است؟
○ ما در ارتباط با زلزله، پژوهش گســل دهشير را داشتيم که دو سال 
پيش انجام شد. در گذشــته در مورد باليای کار نشده، شايد از اطلس 

اقليمی می شد استفاده کرد. چون بارش ها و دماهای زياد در ايران را نشان 
می داد، آن موقع سازمانی هم نبود که درگير اين موضوع ها باشد، اما در 
سال های اخير به اين مسائل ورود کرديم و در اطلس کالن شهر تهران به 
يک سری شاخص هايی پرداخته ايم که ممکن است مخاطره آميز باشند 
مثل شاخص فقر و تجرد و مانند آن. و دربارة سيل هم مورد مشورت قرار 
گرفتيم، طرح هايــی را هم ارائه کرديم و در حال حاضر نيز در حال کار 
هستيم. برای مثال در حال حاضر روی فرسايش بادی در منطقة زهک 
کار می کنيم. در سيالب هايی که اتفاق افتاد کارهايی در جهت آموزش و 
توانمندسازی هم انجام داديم. دوستان ما روی زمين لغزش منطقة ازگل 

برداشت های ميدانی داشتند که در مقاالت علمی منتشر شده است.

در پروژة خشک شــدن درياچة اروميه   
فعاليتی به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 

داشته ايد؟
○ ما چون بودجة دولتی نداريم، نمی توانيم مستقيم طرح 
و پژوهش ارائه کنيم و ورود داشته باشيم. اگر طرحی در ارتباط 
با تاالب ها و درياچة اروميه به ما سفارش داده شود انجام خواهيم داد. 
مؤسسه عالوه بر طرح های پژوهشی که ريز آن ها موجود است وظيفة 
ديگری هم دارد، که اطالع رسانی آن ها از طريق سامانه انجام می گيرد. 
ديگری برگزاری نشست ها و همايش ها و کارگاه های مربوطه است، مثًال 

در ارتباط با تاالب ها دو سه نشست داشتيم. 

 جناب مقصودی، در طرح ها و پژوهش  های 
کالن گذشته آيا اشاره ای به عنوان هشدار 
در مقابله با باليای طبيعی صورت گرفته که چه 

بايد کرد؟ مثًال در مورد سيل، زلزله، گردوغبار و ... ؟
○ در طرح دکتر محمــودی که دربــارة ريگ زارهای ايران و 
تپه های ماسه ای است، ايشــان در آن طرح اشاره می کند که بايد به 

مناطق منشأ، در تثبيت ماسه ها توجه کنيم.
خيلی از تپه ها منشــأ گردوغبار نيســت بلکه منشأ در جای ديگری 
در ســطح مخروط افکن هاست که بايد تثبيت شوند. اين نگاه بوده، اما 
به صورت مســتقيم نبوده. اصوًال تحقيق تــا دهة ٦٠ معنای آن چنانی 
نداشت، اما االن ما در همين مؤسسه چند طرح در حال اجرا داريم که 
با شهرداری قزوين و کتابخانه های عمومی است. آن ها خودشان اجرای 
اين طرح ها را خواسته اند، مثًال اينکه کتابخانة عمومی در کجا باشد. ما 
بايد تحليل مکانی کنيم. بنابراين کار سفارشــی است، اما اگر مشکلی 
پيش بيايد ســعی می کنيم ورود کنيم که بيشتر از طريق همايش و 
سمينارهاست. مثًال دربارة درياچة اروميه مطرح کرديم که نگرانيم، اما 
اينکه آيا پيش بينی کرده بودند چنين اتفاقاتی می افتد می شود گفت در 

طرح های گذشته کمتر به آن ها اشاره شده بوده است.

 در حال حاضر مؤسسة شما در طرح هايی 
که اجرا می کند، پيش بينی يا هشــداری 

برای آينده دارد؟
○ ما بيشتر در نشســت ها سعی می کنيم اطالع رسانی 
کنيم. بيشــتر با درخواست مشــتری ها و کارفرمايان وارد اين 
حوزه ها می شــويم. مثًال در تهية اطلــس مخاطرات ايران يا اطلس 
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پدافند غيرعامل اقدام می کنيم.
به مسئوالن اطالع داديم که بياييد اطالعات مکانی مخاطرات را ثبت و 
تحليل مکانی کنيم که در کجا چه اتفاقی ممکن است رخ دهد و عواقب 
آن چيســت و مديريت آن بايد به چه شکل باشد. ما همايشی با عنوان 
مخاطرات برگزار کرديم. يکی از همکاران ايرانی ما از دانشگاه يورک آمد 
؟؟؟ نظری ارائه کرد که می گفت اگر اينجا زلزله بيايد صدمات و تلفات 

آن چه مقدار خواهد بود.
اســتفاده از تکنولوژی در تجهيزات مثًال جی آی اس برای تحليل های 
مکانی الزم است. اين را بايد سازمان يا ارگانی سفارش بدهد تا ما وارد شويم.
ما برای جلوگيری از مخاطرات، اگر ارجاع شود، يک تيم را که توسط 

مدير پروژه تعريف می شود تشکيل می دهيم تا کارها را انجام دهد.

  بيشتر طرح ها و پژوهش های انجام شده در 
مؤسسه در راستای اهداف چه سازمان ها و 

ارگان هايی بوده است؟
○ در ارتباط با ســازمان ميراث فرهنگی، شــهرداری ها، 
سازمان های جغرافيايی، دهياری ها، و وزارت کشور بوده است. در 

توانمندسازی روستايی هم با جهاد کار کرديم.

 جناب مقصودی، کارهايی که در مؤسسه 
انجام داديد، به عنوان پايلوت و نمونه قابليت 
ارائه و بهره برداری به ســاير حوزه ها را داشته 

است يا نه؟
○ به نگاه سازمان سفارش دهنده بستگی دارد. قبًال می دانستيم 
کارمان به درد چه حوزه ها يا فعاليت هايي می خورد. نظارت هم می کرديم 
و ميزان تأثير طرح را می سنجيديم. اما در حال حاضر اين بخش از کار 

کمتر شده، چون سازمان سفارش دهنده تصميم می گيرد.

 تعريف شما در مقايسه با سطح علمی و نوع 
نگاه در مؤسســه به نسبت گذشته و حال 
چيست؟ و از نظر تجهيزات کدام دوره مظلوم تر 

واقع شده است؟
○ در حال حاضر مطالعات بيشــتر کاربردی يا سفارشی انجام 
می شــود. ما دوســت داريم دربارة گلوبال وارمينگ و سيالب به خاطر 
ارتباطشان کار کنيم، اما بودجة اين کار به خاطر بزرگی و سنگينی پروژه 
تأمين نمی شود. سفارش دهنده می گويد منشأ سيالب کجاست و داليل 
آن چه بوده است؟ اما دربارة گلوبال وارمينگ که همة اين ها در دل آن 

قرار می گيرد، چيزی نمی خواهد.
درخصوص تجهيزات، در دورة دکتر مســتوفی به خاطر نفوذ ايشان و 
دولتی بودن مؤسسه، وضعيت تهيه تجهيزات بهتر بود. در حال حاضر 
تجهيزات معتبر مربوط به رايانه می شــود، به ويژه در رشتة سنجش از 
راه دور و اقليم شناسی در گذشته تجهيزات دانشجو و استادمحور بود. 
اما امروز استادمحور است و سؤال می کنند استادی که چند دانشجوی 

دکترا دارد، چه تجهيزاتی برای کار نياز دارد.

 جناب مقصودی، فکر می کنيد کم شــدن 
فعاليت های کالن مؤسســة شــما و تهية 

تجهيزاتتان، به خاطر توزيع کارها و تجهيزات به بخش های ديگر 
است که مشابه شما هستند يا نه؟

○ تخصص ها خيلی ريز شده است. امروز سازمان زمين شناسی چند 
پژوهشــکده دارد که وارد کارهای ريز شــده اند. برای عناصر هر سال 
تجهيزات جديد می آورند و روی عناصر با دقت باال کار می کنند. اينکه 

کًال در اينجا چند در هزار است، دقت بااليی نياز دارد.
ســازمان جغرافيايی ارتش و سازمان نقشه برداری نيز همين طورند. 
مؤسسة ما پژوهشی و دانشگاهی است و خيلی نياز به تجهيزات آن هم 

به اندازة يک سازمان نداشته و ندارد.

 جناب مقصودی، ضمن تشکر و قدردانی از 
صبر و حوصلة شــما، در قسمت پايانی 
جغرافيای  مؤسسة  معرفی  در جهت  مباحث 
دانشــکده دانشــگاه تهــران، چنانچه مطلب 
به جامانده ای داريد يا مطالبــی را بايد اضافه کنيد 
بفرماييد تا مخاطب ما بيشتر و بهتر با فعاليت های مؤسسه 

آشنا شود.
○ ما نگاهمان در مؤسسه نشان دادن ويژگی های جغرافيايی ايران 
بوده اســت و در اين مســير اطلس ســازی کرديم، و کارمان بيشتر 

پژوهشی و آموزشی بوده است.
مؤسسة ما با ٦٠ سال سابقة کار از اولين مؤسسات پژوهشی کشور 
است. رسالتش معرفی جغرافيای ايران بوده است و نسبتًا هم توفيق 
داشته است. چون مؤسســه ديگری هم در کنار آن و هم زمان وجود 

نداشت.
مؤسســة ما با توليداتی که داشــته، توانســته خودش را در ايران 
بشناساند. مؤسسه از جايگاه بااليی برخوردار است. اين مؤسسه عالوه 
 بر نشست ها، ســمينارها، همايش ها و کارگاه های آموزشی که برگزار 
می کند، چاپ و نشــر مجالت پژوهشی را هم در دستور کار دارد. سه 
مجلة فارسی و انگليســی که با عنوان فصلنامه منتشر می شوند، در 
سامانه هســتند که می توان به طور مرتب و رايگان مطالب را از آن ها 
دانلود کرد و از آخرين دستاوردهای علمی پژوهشی در حوزة جغرافيا 
مطلع شد. مخاطبان ما به راحتی می توانند در حوزه های تخصصی از 
اين سامانه اســتفاده کنند. ممکن است ما مستقيم دربارة سيل کار 
نکرده باشــيم، اما مقاالت زيادی دربارة آن منتشــر کرده ايم. سعی 
می کنيم خالئی را کــه در اين زمينه وجود دارد پر کنيم، يکی ديگر 
از کارهای مؤسســه جمع آوری اســامی کارشناسان و اساتيد است که 
به صورت بانک اطالعاتی براساس حروف الفبا و نوع گرايش و تخصص 
افراد جمع آوری شده که می توان سفارش ها و طرح ها را به آن ها ارائه داد.
از آنجا که دانشگاه ها از مؤسسات پژوهشی خود فاصله می گيرند، اين 
مؤسسه ها بايد خودگردان باشند، چون تأمين بودجه سخت است. به 

همين دليل کارها نيز سخت تر شده اند.
در پايان اينکه دانشــگاه بيشتر به دنبال دستاوردهای مالی مؤسسة 
تحت پوشش است که ١٥ درصد را دانشگاه دريافت می کند و ده درصد 

آن سهم ما در ارتقای کار است.

é آقای مقصودی، از شما تشکر می کنم که در اين گفت وگو 
شرکت کرديد.


