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ـى و   اسطـــوره شناس
آموزش زيست محيطى

دانش افزايى معلمان

ترجمه: دكتر رضا خوش رفتار،
 عضو هيئت علمى گروه جغرافيا، دانشگاه زنجان

چكيده
تحت شـرايط آب و هوايى زمين، آب به سه حالت طبيعى جامد، مايع 
و گاز وجـود دارد. مقدار آب موجود در سـطح زمين حداقل براى چند 
ميليون سـال اخير ثابت بوده اسـت. تكامل تاريخى جامعة انسـانى و 
مخصوصاً از زمان ظهور انسـان هوشمند، مسـتقيماً به تغييرات آب و 
هوايى و پيامدهاى آن به حالت طبيعى آب مرتبط بوده است. براساس 
محاسـبات انجام شـده، وقتى جمعيت زمين دو برابر شود، آب موجود 
در طبيعت به حدى نيسـت كه نيازهاى بشـر را تأميـن كند. در آينده، 
مسـئلة آب يك نظم جديد جهانى را پى ريزى خواهد كرد. بسيارى از 
شخصيتهاى اسطوره هاى يونانى به آب مربوط بوده اند. يونانيان الهه ها 
را سـاختند تا هنگام توضيح پديده هاى طبيعى غيرقابل توجيه از آنها 

كمك بگيرند.

اسـتفاده از اسطوره شناسـى در آمـوزش زيسـت محيطى مى تواند به 
دانش آموزان در فهم اين موارد كمك كند:

1. محيط ثابت باقى نمى ماند؛
2. تغييرات زيسـت محيطى به اين منجر شـدند كه انسـان هوشمند، 

به منظور درك و توضيح پديده هاى طبيعى، اسطوره هايى بسازند؛
3. تعادل اكوسيستم كرة زمين به راحتى تخريب مى شود؛

4. مداخلة انسان، پيامدهاى غيرقابل پيش بينى را به دنبال دارد؛
5. آگاهى از تغييرات زيسـت محيطى گذشته، به درك زيست محيطى 
مى انجامد و استفادة منطقى تر از منابع طبيعى را به همراه خواهد داشت.

ــت محيطى،  ــى آب، تغييرات زيس ــيميايى و فيزيك ــواص ش كليدواژه هـا: خ
اسطوره ها، آموزش زيست محيطى.

آب
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مقدمه: آب به عنوان يك واحد شيميايى
ــى «هيدرو» به معنى  «H» در كـرة  زميـن: هيدروژن از كلمه هاى يونان
«آب» و «گينوماى»1 به معنى «آمده» گرفته شده است. سبك ترين عنصر 
ــيميايى است با بيشترين ايزوتوپ كه شامل تنها يك پروتون و الكترون  ش
است. فراوان ترين عنصر در جهان است كه از لحاظ حجمى، 75 درصد جرم 
مادة نرمال و بيش از 90 درصد اتمها را تشكيل مى دهد. اين عنصر به مقدار 
زياد در ستارگان و سياره هاى بزرگ گازى يافت مى شود و در جو زمين بسيار 

اندك است. معمولى ترين منبع اين عنصر در زمين، آب است.
«O» در زمين: اكسيژن (از كلمه هاى يونانى «اكسيس»2 به معنى اسيد و 
گينوماى به معنى «آمده»، گرفته شده است) دومين عنصر بزرگ جو زمين 
است (20/94 درصد از لحاظ حجم). اين عنصر كه بسيار معمول است، نه تنها 
ــر جهان، معموالً در پيوند با عناصر ديگر، يافت  روى زمين، بلكه در سرتاس
ــيژن آزاد (كه معموالً اكسيژن ملكولى O 2 خوانده مى شود)  مى شود. اكس

اولين بار روى زمين درنتيجة واكنش متابوليك بى هوازيان اوليه ظاهر شد.
ــى و  ــيژن آزاد در جو زمين طى دوره هاى اخير زمين شناس ــى اكس فراوان
تاكنون، به وسيلة ارگانيسم هاى فتوسنتزكننده حاصل شده است. تقريباً 
نيمى از اكسيژن توسط فتوپالنگتون ها و جلبكها در اقيانوسها و نيمى ديگر 

از گياهان خشكيها توليد شده است.

ــت؛ آبى كه بر سطح زمين مى ريزد (بارش)، جريان مى يابد و نهايتاً به  اس
ــمتى از اين آب، قبل از رسيدن به مقصد  ــد. قس دريا و درياچه ها مى رس
نهايى، تبخير مى شود و به جو بازمى گردد و مجدداً بارش صورت مى گيرد. 
قسمتى ديگر سفره هاى آب زيرزمينى را تغذيه مى كند و از طريق چشمه ها 
ــطح زمين مى رسد و روانة دريا مى شود. تبخير از سطح دريا  مجدداً به س

يك فرايند مداوم طبيعى است.

انسان و آب
انسان به همان اندازه كه براى آشاميدن و آبيارى به آب احتياج دارد، براى 
ــت. ميزان آب  ــاير كاربريها (صنعت، انرژى و غيره) هم نيازمند آب اس س
در جامعه به عوامل متفاوتى بستگى دارد كه مهم ترين آنها اقليم منطقه، 
ــاختمان زمين شناسى، وضعيت هيدروژئولوژيكى  فاصله از دريا، ارتفاع، س

منطقه، جمعيت و غيره است.
ــانى جديد، كمبود آب است. داليل  ــكالت بزرگ جوامع انس يكى از مش
بسيارى براى موضوع وجود دارد، اما دو مورد از آنها اهميت بيشترى دارند: 
اول، مسائل جمعيت شناسى و دوم، تغيير اقليمى. افزايش جمعيت جهانى، 

به افزايش مصرف آب مى انجامد.
پيامد عوامل فوق كه با تغيير اقليمى پيوند خورده، شكل گيرى نظم نوين 

ويژگيهاى شيميايى آب: آب خواص غير معمول بسيارى دارد كه براى 
ــش سطحى زياد است.  ــتند. يك حالل خوب، با كش زندگى حياتى هس
بيشترين چگالى آب شيرين در دماى چهار درجة سانتى گراد است. وقتى 
منجمد يا گرم مى شود، چگالى آن كاهش مى يابد. آب به عنوان يك ملكول 
ــت و در زمينة جذب اشعه هاى فروسرخ در  قطبى ثابت در جو فراوان اس
ــدون تأثير گل خانه اى، ميانگين  ــد گل خانه اى، نقش حياتى دارد (ب فراين
ــطح زمين ممكن است به كمتر از 18 درجة سانتى گراد برسد).  دماى س
ــت كه نقشهاى بسيارى را در  آب هم چنين داراى گرماى ويژة بااليى اس

تنظيم آب و هواى جهانى دارد و حالل بسيار خوبى است.
75 درصد سطح كرة زمين پوشيده از آب است. از اين رقم، 97 درصد آب 
ــها (آب دريا) و تنها سه درصد آب شيرين است. 79 درصد از آب  اقيانوس
طبيعى به صورت يخ و يخهاى شناور و 20 درصد آن به صورت سفره هاى 
آب زيرزمينى است. تنها يك درصد آن را آبهاى سطحى تشكيل مى دهند.

مقدار آب در بدن انسان: حدود 72 درصد حجم چربى آزاد بدن انسان 
از آب تشكيل شده است (مغز 74/5، خون 83، ماهيچه ها 76/6، استخوانها 

22 و كليه ها 82/7 درصد).

چرخة آب
چرخة طبيعى آب كه به سيكل آب معروف است، فرايندى شناخته شده 

ــت. اين شرايط جديد به تغييرات بزرگ اجتماعى، اقتصادى و  جهانى اس
ــت در آيندة نزديك كشمكشهايى  ــى منجر مى شود كه ممكن اس سياس
بين كشورهاى همسايه را درپى داشته باشد. اگر تركيه تمام آب رودخانة 
فرات را براى احتياجات خود نگه دارد، آب رود نيل به مصر جنوبى نرسد، 
ــودان يا اتيوپى دوبرابر شود، مى توان تصور كرد، چه اتفاقى  يا جمعيت س
ــت كه طى 25 سال آينده، اين اتفاقات  خواهد افتاد (پيش بينى شده اس

رخ خواهند داد).

خواص فيزيكى آب
براى فهم بهتر نقش آب در شكل گيرى فرهنگ ساكنين ماقبل تاريخ يونان 
طى 4-3 هزار سال پيش، بايد خاصيت فيزيكى H 2 O  و مقدار كل آبى را 

كه بر سطح زمين قابل بررسى هستند، در نظر بگيريم.
ــيارة ما، در سه حالت به صورت جامد (يخ  ــرايط آب و هوايى س آب، در ش
ــيرين،  ــور و آب ش و يخچال، H 2 O )، گاز (ابر و بخار، H 2 O ) و مايع (آب ش
H 2 O ) وجود دارد. به عبارت ديگر، مقدار كل آب (صرف نظر از شكلش) بر 
ــال گذشته ثابت است. به عبارت  روى زمين حداقل در طول ميليونها س

ديگر
H 2 O  + H 2 O  + H 2 O  = پايدار

يعنى اين كه تحت شرايط آب و هوايى مشابه، مقدار آب بخشهاى سه گانه 
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كوچك دمايى وجود داشت، اما به طور كلى بى تغيير ماند.

نتايج
در طول دوره هاى يخچالى، حجم يخچالى افزايش يافت؛ يعنى مقدار زيادى 
ــطح دريا كاهش يافت. اثبات  از آب دريا به صورت جامد درآمد. بنابراين س
شده است كه در طول دوره هاى يخچالى گذشته، سطح دريا حدود 150-

125 متر كمتر از مقدار كنونى بوده است.
ــروع به باال آمدن كرد و به حدود  ــال قبل، سطح آب دريا ش از 18000 س
ــطح از حدود 6000 سال قبل از ميالد شكل گرفته  ــيد. اين س كنونى رس

است. در نمودار 2، مدل تغييرات سطح جهانى دريا نشان داده شده است.
بعد از بررسى تمام موارد ذكر شدة باال، پستى و بلنديهاى كف «درياى اژه»8 
و ايجاد نقشه هاى زمين شناسى ماقبل تاريخ، تصويرى از جزاير اژه به دست 

آورديم كه با شكل كنونى اش تفاوت زيادى دارد.

ــك دورة 12000  ــط آب دريا، براى ي به عالوه، آبگيرى متوالى زمين توس
ــال قبل تا 6000 سال قبل از ميالد، براى ساكنين  ــاله، بين 18000 س س
منطقة اژه فشارهاى اجتماعى و روان شناختى به همراه داشت و اين موضوع 
ــد. گائئا9، تيتاس10، جاينتس11، غول يك  سبب آفرينش خيالى الهه ها ش
ــطورة يونان) بايد در طول همين دوره آفريده شده باشند  ــم12 (در اس چش
كه توسط شش الهة بزرگ اوليه، مثل پوزيدون13، هرا14، سرزمين مردگان15 
(در اسطورة يونان)، ديميتر16، هستيا17 و زئوس18 هدايت مى شدند. درنتيجه، 

ثابت باقى مى ماند، اما اگر به هر دليلى، آب و هوا تغيير كند، نسبتها هم تغيير 
مى كنند. به عبارت ديگر:

H 2 O/ H 2 O / H 2 O  = تغييرپذير
بنابراين، اگر دماى متوسط هواى كرة زمين كاهش يابد، مقدار آب به صورت 
جامد (يخ) بيشتر از دوره هايى است كه دماى هواى متوسط باالتر است. به 
اين ترتيب، حجم يخچالها خيلى بيشتر از دوره هاى سرد است كه «دوره هاى 
ــد. برعكس در شرايطى كه ميانگين دماى هوا باال  يخچالى»3 خوانده مى ش
باشد، حجم يخچال كاهش مى يابد كه به «دورة بين يخچالى»4 معروف است.

ــده اند. اين  ــناخته ش ــرات آب و هوايى دوره اى كرة زمين به خوبى ش تغيي
تغييرات عمدتاً مربوط به تغيير تشعشعات رسيده به زمين است كه ثابت 
ــيده به زمين به تغيير جهت محور زمين5،  ــتند. مقدار تشعشعات رس نيس
ــن) و ويژگى گريز از مركز  ــى محور»6 (تغيير ميزان كجى محور زمي «كج
زمين7 بستگى دارند. اين پارامترها ثابت نيستند، بلكه به صورت دوره اى تغيير 
ــى و به ويژه تغيير دماى  ــج آن تغييرات دوره اى آب و هواي ــد و نتاي مى كنن

متوسط هواست.
ــان داده اند،  ــهاى ده هاى اخير نش ــكل 1، پژوهش با توجه به نمودارهاى ش

تغييرات دماى هوا به صورت زير بوده اند:
 حدود 125000 سال پيش (قبل از ميالد)، آب و هوا شبيه زمان حاضر 

بود (دورة بين يخچالى).
 حدود 75000 سال قبل از ميالد، مرحلة اصلى دورة يخچالى آغاز شد.

ــال قبل از ميالد، افزايش دماى متوسط جهانى آغاز   تقريباً 18000 س
شد كه تا هزارة  ششم قبل از ميالد ادامه داشت. پس از آن، اگرچه نوسانات 
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نمودار 1. تغييرات درجة حرارت ميانگين: الف) 160000 سال گذشته. ب) 18000 سال گذشته.
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نسلهاى جوان تر از الهه ها خلق شدند. زمانى كه انسانها مدت طوالنى نبود كه 
به شكار و جمع آورى (غذا) روى آورده بودند، به مرحلة توليد غذا رسيدند.

مبالغه نخواهد بود، اگر بگوييم شكل گيرى تمدن يونان باستان، منطبق بر 
ــت كه وجدان مذهبى، فعاليتهاى  تغييرات آب و هوايى بود. منظور اين اس
اقتصادى، حمل و نقل، پيشرفتهاى فناورانه و علمى، هنرها، حتى رژيمهاى 
سياسى، با پيامدهاى تغييرات آب و هوايى و فيزيكى و تاملهاى زمين شناسى 

سرزمين گستردة اژه ارتباط دارند.
ــنايى دارد و تئورى  ــناختى منطقة يونان آش ــى كه با تكامل زمين ش كس
ــل اول  ــت، مى تواند نتيجه بگيرد، چهار نس هزيـود19 را مطالعه كرده اس

الهه ها20 و رب النوعها21 از اين سير تكامل پيروى كردند (تصوير 1).

نتيجه گيريهاى مربوط به آموزش زيست محيطى
همة اين اسطوره ها كه به پوزيدون، اقيانوسها22، تتيس23، هركول24، اموريوس 
زئوس25 و غيره مربوط مى شوند، مثالهاى خوبى در مورد استفاده از تعليمات 
محيطى، به منظور تشريح تغييرات آب و هوايى براى دانش آموزان هستند. 
ــان مى دهند، زمين ثابت نيست و هميشه طبق قوانين  اين اسطوره ها نش
طبيعى در حال تغيير است. در طول سالهاى گذشته، مداخلة انسان باعث 
پيامدهاى غيرقابل پيش بينى در تعادل اكوسيستم شده كه به راحتى قابل 
تخريب است. اسطوره ها، انتقال دانشهاى زيست محيطى به دانش آموزان را 
راحت تر و دلنشين تر مى كنند و تمدنها را ارتقا مى بخشند. دانش تغييرات 
ــته، به استفاده هاى منطقى تر از منابع طبيعى منجر  زيست محيطى گذش

مى شود.

پى نوشت
1. Ginomai
2. Oxys
3. Glacial periods
4. Inter-glacial period
5. Precession
6. Obliquity
7. Eccentricity
8. Aegean Sea
9. Gaea
10. Titans
11. Giants
12. Cyclops
13. Poseidon
14. Hera
15. Hades
16. Demeter
17. Hestia
18. Zeus
19. Hesiod’s Theogeny
20. Gods
21. Deities
22. Oceanus
23. Tethys
24. Hercules

25. Omvrios Zeus
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نمودار 2. تغييرات سطح آب دريا در طول 12000 سال اخير. منحنى ميانگين پررنگ تر ترسيم شده است.
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ةرة1/پائيــــز1390 ااششم/ شمـا ةرة بيسـتو دو

نداشتن فضا يا آزمايشگاه
عبدالرضا زمانىگردآورنده: 

سرگروه جغرافياى منطقة دلوار

ميزگرد

ميزگرد دبيران جغرافيا در استان بوشهر
 يكى از مشكالت رشتة جغرافياست

اشاره 
در اسـفندماه 1389، بـا حضور دكتـر مهدى چوبينـه، مؤلف كتابهاى 
جغرافيـا، يـك كارگاه آموزشـى با شـركت تعـداد زيـادى از دبيران 
جغرافياى استان بوشـهر برگزار شد. بعد از پايان كارگاه، در ميزگردى 
با دبيران، ايشـان به سؤاالت مطرح شـده در ميزگرد پاسخ گفتند. در 
ادامه از دبيران خواسـتيم كه دربارة  فصل نامه «رشد آموزش جغرافيا» 
صحبت كننـد و از دغدغه هاى خود و انتظاراتى كه از اين مجله دارند، 
بگويند. جلسه سه ساعت طول كشيد. بايد اعتراف كنم آن قدر دربارة 
مسائل گوناگون آموزشى صحبت شد كه به سختى توانستم نظر آنها را 
در مورد مجله و ديگر مسـائل جمع  و جور كنم. اما خودم در مجموع از 

اين ميزگرد خيلى راضى بودم.
از چاپ اولين شمارة «رشد آموزش جغرافيا» سالها مى گذرد. اين مجله 
هم اكنون شناخته شده ترين مجلة علمى جغرافيا نزد دبيران جغرافياى 

كشـور محسوب مى شود. از 25 سـال پيش تاكنون، نشريات زيادى با 
موضوع جغرافيا به چاپ رسـيده اند؛ از فصل نامة تحقيقات جغرافيايى 
گرفته تا نشـريه هاى منتشـر شـده در دبيرخانه هـاى راهبرى درس 
جغرافيا. اما على رغم ارزشـمند بودن تمام آنها، مى توان رشد آموزش 
جغرافيـا را از جمله معتبرترين مجالت تخصصى در جامعة جغرافيايى 

ايران دانست.
ايـن مجله را كسـانى بنيان گذاشـتند كه در زمان خـود از معلمان و 
اسـتادان مسـلم جغرافيا بودنـد. از ميان آنها مى توان بـه زنده يادان 
دكتر حسـين شـكوئى و وحيد شيخ االسـالمى اشـاره كرد. كار آنها 
توسـط شاگردانشان ازجمله دكتر شـايان و دكتر چوبينه دنبال شد. 
انتشـار مقاالت علمى موجب گرديد كه اين مجله با اقبال سراسـرى 
جغرافى دانـان روبه رو شـود. آن چه مى خوانيد نتيجـة همين ميزگرد 

است.

تذكر: تا آخرين روزهايى كه مجله براى چاپ آماده مى شد دفتر 
مجله پى گير دريافت بخش هاى باقى مانده اين گزارش بود كه 
متأسفانه توفيق حاصل نشد از اين رو پيشاپيش از عزيزانى كه 
ــده است پوزش مى طلبيم و  ــان يا نظراتشان درج نش تصويرش
اميدواريم دوستان عزيز در برنامه هاى آينده گزارش هايى كامل 

را به دفتر مجله ارسال فرمايند.


