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چكيدُ
ثشاثشي ،جٞٛشٓ ٜذاِز اػز .ثشاثشي ثٔ ٝف ْٟٛداؿشٗ حك ٕٞؼبٖ افشاد دس اػشفبدٜ
اص فشكزٞبي ٔبدي ٛٙٔٔ ٚي ٔٛجٛد دس جبٔٔ ٝدس ساػشبي ؿىٛفبيي سٛاٖٞب ٚ
اػشٔذادٞب ٔيثبؿذ .اص ايٗس ٚثٙيبد ٓذاِز ثش سؼبٚي ا٘ؼبٖٞب ث ٝحؼت ٌٞٛش  ٚرار
آ٘بٖ ٟ٘بد ٜؿذ ٜاػزٞ .ش دذيذٜاي و ٝداساي دشاوٙؾ فوبيي ٔـخق ثبؿذ ،دس ٌؼششٜ
ٌٔبِٔبسي ّٓ ْٛجغشافيبيي لشاس ٔيٌيشد .دشاوٙؾ فوبيي ثؼيبسي اص دذيذٜٞبي
ا٘ؼبٖصد ٜسبثٔي اص وبسدوشد ِ٘بْ ػيبػي دس سأٔيٗ ٓذاِز دس ٌؼششّٔ ٜي اػز .أٙيز
ّٔي سبثٔي اص ٔٙبػجبر ٔشمبثُ (ػيبػي ،الشلبدي ،فشٍٙٞي) دسٖٚػشصٔيٙي يب
ثشٖٚػشصٔيٙي اػزِ٘ .بْ ػيبػي دس ٔمبْ وبسٌضاس دِٚز ث ٝسذٚيٗ  ٚاجشاي ساٞجشدٞب
 ٚثش٘بٔٞٝبيي ٔيدشداصد و ٝثبصسبثي اص ٘يبصٞبي فوبيي جبٔٔ ٝثبؿذ .اص ايٗس ٚوبسوشد
حىٔٛز دس افضايؾ  ٚيب وبٞؾ ٔؤِفٞٝبي ٔشسجي ثب ٓذاِزٔ ،يسٛا٘ذ ٘مؾآفشيٗ اكّي
ثٛد ٚ ٜصٔيٝٙػبص افضايؾ  ٚيب وبٞؾ ٚاٌشايي ٍٕٞ ٚشايي ّٔي دس ٔمٓ ِٝٛذاِز
جغشافيبيي ثبؿذٓ .ذاِز جغشافيبيي دس ثٔذ ّٔي ٕٓذسبً ثش ٚج ٝسٛصئي ٓذاِز ثب سٛجٝ
ث٘ ٝبٕٞؼب٘يٞبي ٘بحيٝاي ،حفَ سٔبدَ ٔٙبػجبر ا٘ؼبٖ ٔ ٚحيي ،ثشخٛسداسي ٕٞؼبٖ
ؿٟش٘ٚذاٖ اص فشكزٞب  ٚوبٞؾ آطبس صيب٘جبس ٘بؿي اص ٓذْ سٛصيْ ٓبدال٘ ٝفشكزٞب ٚ
أىب٘بر دس ٌؼشش ٜػشصٔيٗ ّٔي ثب ٔحٛسيز ٔم ِٝٛس ّٛٙفوبيي سأويذ داسد.
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هقدهِ
آسصٚي ديشي ٝٙثـش ،دػشيبثي ث ٝآٖ ٌ ٝ٘ٛؿي ٜٛصيؼز ثٛد ٜاػز و ٝص٘ذٌي ا ٚسا ثب ثٟشٚصي
 ٚوبٔيبثي لشيٗ ػبصدٓ« .ذاِز» آٖ ثخؾ اص چٙيٗ ا٘ذيـٝاي اػز و ٝآدٔي دس ً َٛسبسيخ
ساٟٞبي سحمك آٖ سا ثشسػي وشد ٜاػز .حل َٛث ٝثشخٛسداسي  ٚسؼبٚي ا٘ؼبٖٞب جذاي اص
٘بٕٞؼب٘يٞبي راسي  ٚػبخشٍي ،ثٙيبد ا٘ذيـٞٝبي ٔشسجي ثب ٓذاِز اػز .أشٚص ٜوبسوشد
ِ٘بْٞبي ػيبػي دس ٔمبْ سأٔيٌٗش اجشٕبٓبر ا٘ؼب٘ي ثٓٛ٘ ٝي سذإٞ ْٚبٖ ا٘ذيـٞٝبػز.
ِ٘ ٕٝٞبْٞبي ػيبػي دػز وٓ دس ُبٞش سأٔيٗ ٓذاِز سا ثشاي  ٕٝٞؿٟش٘ٚذاٖ جذاي اص
سفبٚسٟبي فشٍٙٞي ٘ ٚبحيٝاي آ٘بٖ ،سٚيىشد ٔذيشيز جبسي خٛد آالْ ٕ٘ٛدٜا٘ذ .وبسٌضاسي
والٖ ػيبػي ٔشٙبػت ثب سٓٛٙبر فوبيي  ٚفشٍٙٞي وـٛس دس ساػشبي ٔذيشيز ثٟي ٝٙفوبي ّٔي،
لّٕش ٚػيبػي خٛد سا ثش اػبع ٔؤِفٞٝبي جغشافيبيي  ٚأٙيشي ث ٝػٌٛح ػيبػي ثب ٔحذٚدٜٞبي
٘ؼجشبً  ٍٕٗٞسمؼيٓ ٕ٘ٛد ٜسب ٔجحض ٔذيشيز ثٟي ٝٙفوب سا دس ساػشبي سأٔيٗ خشػٙذي ّٔز ٚ
سذا ْٚثمبي خٛد ّٕٓيبسي ٕ٘بيٙذ.
خبػشٍب ٜثؼيبسي اص ثحشاٖٞب دس ػٌٛح ّٔي ٔ ٚحّي٘ ،بديذ ٜاٍ٘بؿشٗ حك ثشاثشي افشاد،
الّيزٞب  ٚدس يه والْ ٘بٍٕٙٞي دس ػٌح ّٔي اػز .ديبٔذ ًجئي چٙيٗ س٘ٚذي ٓذْ
ثشخٛسداسي ٕٞؼبٖ اص فشكزٞبي ٔٛجٛد ّٔي ٌٙٔ ٚمٝاي ٔيبٖ ؿٟش٘ٚذاٖ ٔيثبؿذ .ثيسٛجٟي
ثٔ ٝمٓ ِٝٛذاِز جغشافيبيي دس وـٛسٞبي ٔخشّف ثٚ ٝيظ ٜجٟبٖ ػٔٛي صٔيٝٙػبص سـذيذ فمش،
ؿىبف ًجمبسي ٘ ٚبحيٝاي ،حبؿي٘ٝـيٙي ،ثحشاٖٞبي صيؼزٔحيٌي ،فضآيٙذٌي آؿٛةٞب ٚ
٘بآسأيٞبي اجشٕبٓي  ٚلٔٛي ـ ٘بحيٝاي ٌشديذ ٜاػز.
سذا ْٚايٗ چشخ٘ ٝبثؼبٔب٘ي  ٚآؿفشٍيٙٔ ،بػجبر ٔيبٖ اجشٕبٓبر ا٘ؼب٘ي ٔ ٚحيي صيؼز،
صيؼشىش ٜثـش سا سب آػشب٘٘ ٝبثٛدي ديؾ ثشد ٜاػزٔ .ؼبيُ صيؼزٔحيٌي چٌ ٖٛشْؿذٖ صٔيٗ
دس ٘شيج ٝاطش ٌّخب٘ٝايٚ ،1يشا٘ي الي ٝاٚص ،ٖٚسػٛثبر اػيذي ،فشػبيؾ خبن ،جٍُٙصدايي،
ثيبثبٖصايي ،وبٞؾ رخبيش آثضيبٖ ،وٕجٛد آة ؿيشيٗ  ٚديبٔذٞبي ايٗ ٘بديذٌ ٜشفشٗ ،ثيٓذاِشي
جغشافيبيي دس ػ ٝػٌح وشٚئّ ،ي ٔ ٚحّي اػز.

1. Greenhouse warming
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جغشافيب ٔ ّْٛٓ ٚشسجي ثب آٖ (ّٓ ْٛجغشافيبيي) اص جّٕ ٝسؿشٞٝبييا٘ذ و ٝثٙيبد ٌٔبِٔ ٝآٟ٘ب ثش
سجييٗ ٔٙبػجبر ا٘ؼبٖ ٔ ٚحيي ٟ٘بد ٜؿذ ٜاػز .دس ايٗ ٔيبٖ جغشافيبي ا٘ؼب٘ي دس لبِت
سؿشٞ ٝبي ٔخشّف دس ٔجبحض ٔشسجي ثب ٓذاِزِ٘ ،بْ ػيبػي ٔ ٚذيشيز ثٟي ٝٙفوب داساي جبيٍبٜ
ٚيظٜاي اػز  ٚثٌٔ ٝبِٔ ٝػبصٔبٖ فوبيي فٔبِيز ا٘ؼبٖ ٙٔ ٚبػجبر ا٘ؼب٘ي ثب ٔحييصيؼز
ٔيدشداصد)1(.
ٔجحض ٓذاِز جغشافيبيي سٚيىشد ٘ٛيٙي دس جغشافيبي ا٘ؼب٘ي ٔيثبؿذ  ٚسٞيبفز آٖ سِٙيٓ
 ٚسٔذيُ ٘بٍٕٙٞيٞبي فوبيي اػز و ٝثشاثشي ا٘ؼبٖٞب سا اص فشكزٞبي ٔٛجٛد آػيتدزيش
ػبخش ٝاػز .دس ٌؼششٌٔ ٜبِٔبر غيشػٙشي ٔشسجي ثب أٙيز ،جغشافيب ثٔ ٝف ْٟٛديؾٌفش ٝإٞيز
سٚصافض٘ٚي يبفش ٝاػز .ثٙبثشايٗ ٓذاِز جغشافيبيي ثش آٖ اػز و ٝثب ٔذيشيز ثٟي ٝٙفوب ،سهبيز
خبًش ؿٟش٘ٚذاٖ سا دس ػٌٛح ٔ ٚميبعٞبي ٔخشّف سأٔيٗ ٕ٘ٛدٛٔ ٚ ٜجت افضايؾ هشيت
أٙيز  ٚطجبر ّٔي ٌشدد.

الف .جغرافيا
وب٘ٔ ٖٛجبحض جغشافيبييٚ ،الٔيزٞبي ٓيٙي حبٚي ثٔذ فوبيي اػز ؤ ٝيسٛاٖ آٟ٘ب سا
ِ٘بْ فوبيي يب ِ٘بْ جغشافيبيي ٘بٔيذ( .)2ث ٝايٗ ٔف ْٟٛوٓ ٝيٙيز  ٚداؿشٗ ثٔذ فوبيي ثٙيبد
دظٞٚؾ ٔٛهٓٛبر جغشافيبيي اػز .ثٙبثشايٗ جغشافيب ّٓٓ ٌٔبِٔ ٝدذيذاسٞبي ػٌح وش ٜصٔيٗ
اػز .دذيذاسٞب ٘يض ث ٝآٖ دػش ٝاص اؿيبء ٛٔ ٚاسدي اًالق ٔيٌشدد و ٝداساي ثٔذ فوبيي ثٛدٚ ٜ
سٛاٖ ث٘ ٝمـ ٝدسآٔذٖ سا داؿش ٝثبؿٙذ(ٌٔ .)3بِٔ ٝسٛصيْ فوبيي دذيذٜٞب ،اٍِٞٛب  ٚلٛا٘يٗ حبوٓ
ثش ايٗ اٍِٞٛب ثِٛٙٔ ٝس سجييٗ ،آيٙذٍٜ٘شي  ٚثٟضيؼشي ا٘ؼبٖ ،غبيز جغشافيبػزٌٔ .بِٔ ٝسٛصيْ
فوبيي دذيذٜٞب و ٝثيبٍ٘ش دشاوٙؾ ،سجٕيْ  ٚػبخشبس اٍِٞٛبػز ،دس ايٗ غبيز لبثّيز سفؼيش
ٔييبثذ .اص ايٗسٔ ٚذيشيز ٓبدال٘ ٝسٛصيْ فوبيي دذيذٜٞب دس لبِت ثش٘بٔٝسيضي جٟز
سمؼيٓثٙذي  ٚػٕٟيٝثٙذي ،اػبع ثٟضيؼشي ٍٕٞب٘ي ث ٝؿٕبس ٔيسٚد( .)4سٔييٗ اخشالف دس
ٔحشٛاي فوبيي ػٌح صٔيٗ  ٚسحّيُ سٚاثي فوبييٕٞ ،ب٘ب اػبع ٌٔبِٔبر جغشافيبيي اػز(.)5
ثيٌٕبٖ دشاوٙؾ ،فـشدٌي ،سمؼيٓثٙذي  ٚػٟيٕٝثٙذي دذيذٜٞب و ٝثٓٛ٘ ٝي ثيبٍ٘ش ِ٘بْ
ٔذيشيز فوب ث ٝؿٕبس ٔيسٚد ،ثبصسبة ػبخشبس اجشٕبٓي ،الشلبدي  ٚفشٍٙٞي حبوٓ ثش جبٔٔٝ
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اػز .اص چٙيٗ ِٔٙشي اػز ؤ ٝيسٛاٖ ٌفز «جغشافيب دشاوٙذٌي ،افششاق  ٚثبصػبخز ٔىب٘ي ـ
فوبيي دذيذٜٞب سا دس اسسجبى ثب ػبخشبس اجشٕبٓي ـ الشلبدي سجييٗ ٔيوٙذ»( .)6سيچبد
ٞبسسـٛسٖ 1جغشافيذاٖ ٘بٔذاس آٔشيىبيي دس وشبة ٍ٘شؿي ثش ٔبٞيز جغشافيب ،2جغشافيب سا ّٕٓي
سٛكيف ٔيوٙذ و:ٝ
«ثٌٔ ٝبِٔ ٝدليك ٚ ِٓٙٔ ،سٛكيف  ٚسفؼيش ٔؼشذَ ٚيظٌيٞبي ٔشغيش ػٌح صٔيٗ
ٔيدشداصدِٛٙٔ .س اص ٚيظٌيٞبي ٔشغيش ،سٓٛٙبر فوبيي اػز ؤ ٝيسٛا٘ذ دس ٔيبٖ
ٚيظٌيٞبي ػٌح صٔيٗ دس ٔٛلٔيزٞبي ٔخشّف ٕ٘ٛد ثيبثذ ؤ ٝميبع ايٗ س ّٛٙاص
ػٌح خشد (ٔحّي) سب ػٌح وشٚي سا دس ثش ٔيٌيشد ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝايٗ ػٌٛح ٔخشّف
داساي سٛاٟ٘بي الصْ جٟز ثمبي ا٘ؼبٖ اػز .فـشدٌي (سشاوٓ) ،سجٕيْ  ٚدشاوٙؾ اص
ٔفبٞيٓ ثٙيبدي دس سجييٗ سٓٛٙبر فوبيي ايٗ ّٓٓ ٔيبٖسؿشٝاي اػز)7(».

ػبدٜسشيٗ  ٚدس ٓيٗ حبَ ٕٓٔٛيسشيٗ سٔشيفي و ٝدس ٕٓ ْٛوشت جغشافيبيي اص جغشافيب
آٚسدٔ ٜيؿٛد ،جغشافيب سا ّٓٓ ٌٔبِٔ ٝسٚاثي ٔشمبثُ ا٘ؼبٖ ٔ ٚحيي سٔشيف ٔيوٙٙذ وٝ
ؿىٌُيشي فوبٞبي جغشافيبيي ،ثشآيٙذ ٔٙبػجبر ٔشمبثُ ٔزوٛس اػزٞ .شچٙذ أشٚص ٜدأّْٛٓ ٝٙ
آ٘چٙبٖ دچبس دسٓٞسٙيذٌي ؿذ ٜو ٝسٔييٗ ٔشص دا٘ؾٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛأىبٖدزيش ٘يؼزِٚ ،ي ثبيذ
دزيشفز ٞش ّٕٓي داساي ٞؼشٝاي اػز و ٝثٙيبد سفبٚر ّٓ ْٛث ٝؿٕبس ٔيسٚد .سٚاثي ٔشمبثُ
ديؾٌفش ٝثخؾ جذايي٘بدزيش ٌٔبِٔبر جغشافيبيي اػز؛ أب اػبع ٘يؼز صيشا سٔشيف ٔزوٛس
سٔشيف اوِٛٛطيؼزٞبػز ٘ ٝجغشافيذا٘بٖ .جغشافيذا٘بٖ ث ٝد٘جبَ ٌٔبِٔ ٝاٍِٞٛب  ٚفشايٙذٞبي
ٔؤطش ثش ديذايؾ دذيذٜٞبيي ِ٘يش ػى٘ٛشٍبٜٞبي ا٘ؼب٘ي ثب سأويذ ثش ٔٛلٔيز ٘ؼجي ٔىبٖٞب،
سٚيذادٞب ،ؿبخلٞٝبي ٘بحيٝاي ٘ ٚؼجز ٔيبٖ فشٔ ٚ ًٙٞحيي ٞؼشٙذ( .)8ثش ايٗ اػبع
جغشافيب سا ٔيسٛاٖ ّٓٓ اػشمشاس دذيذٜٞب دس اؿىبَ دشاوٙؾ  ٚفـشدٌي دا٘ؼز و ٌٝ٘ٛ ٝاػشمشاس
دذيذٜٞب سبثٔي اص اٍِٞٛبي الشلبدي ،ػيبػي ٔ ٚحيٌيا٘ذ ،صيشا دذيذٜٞبي جغشافيبيي ثشآيٙذ
ٚيظٌيٞبي فش ًٙٞا٘ؼب٘ي ٛٓ ٚأُ ٔحيي ًجئي ٔيثبؿٙذ .دي٘ٛذ ٚ ٚاثؼشٍي ٔيبٖ ٚيظٌيٞبي
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فشٍٙٞي ٞش جبٔٔٔ ٚ ٝىب٘ي و ٝآطبس ٕٛ٘ ٚدٞبي ا٘ؼب٘ي آٖ صٔي ٝٙسا ٔؼبٓذ ثيبثذ ،اػبع ّٓٓ
جغشافيبػز(.)9

ب .جغرافيا ٍ ترًاهِريسي
ثش٘بٔٝسيضي ،فٔبِيشي وبٔالً ػيبػي اػز و ٝخبػشٍب ٜآٖ ايذئِٛٛطي حبوٓ ثش جبٔٔٝ
ٔيثبؿذ .اٞذاف ثش٘بٔ ٝدس لبِتٞبي ٔخشّف ٔىب٘ي ـ صٔب٘ي سبثٔي اص سػيذٖ ث ٝسٔبدَ  ٚيب
سذا ْٚسٔبدَ اػز .سذٚيٗ  ٚاجشاي اٞذاف ثش٘بٔٝسيضي ٕٛٞاس ٜاص فـبس يب ٘فٛر وبسٌضاساٖ
ػيبػي ِ٘ ٚبٔي يب ث ٝديٍش ػخٗ ٌشٞ ٜٚبي فـبس دس ػٌٛح ٔخشّف ٔحّي ّٔ ٚي ٔشأطش اػز.
اص ايٗس ٚچـٓا٘ذاص جغشافيبيي و ٝدس دبيبٖ ٔشاحُ ثش٘بٔٝسيضي دس فوبي ص٘ذٌي ثٚ ٝجٛد
ٔيآيذٕ٘ ،بدي اص ايذئِٛٛطي ػيبػي ٔؼّي ثش جبٔٔ ٝاػز .دس ايٗ ساػشب ،ثش٘بٔٝسيضي دس
ايذئِٛٛطيٞبي ٔخشّف ،چٟشٜٞبي جغشافيبيي ٔخشّفي ثٕ٘ ٝبيؾ ٔيٌزاسد وٞ ٝش يه ثيبٍ٘ش
ٔيضاٖ ػٙٔ ٟٓبفْ ٕٓٔٛي دس ايذئِٛٛطي ػيبػي ٔيثبؿٙذ .ثٓ ٝجبسر ديٍش ٞش ايذئِٛٛطي ٚ
فّؼف ٝػيبػي ثش٘بٔ ٝخبف خٛد سا داسد  ٚافششاق ٔىبٖٞب٘ ،بؿي اص ٕٞيٗ أش اػز)10(.
جغشافيب دس جبيٍب ّٓٓ ٜػبصٔب٘ذٞي ِ٘بْ فوبيي  ٚثب ثشخٛسداسي اص ٍ٘شؿي طسف ثٔ ٝمِٝٛ
سٛػٔ ٝدبيذاس  ٚثش٘بٔٝسيضي ٘بحيٝاي  ٚث ٝوبسٌيشي اٍِٞٛبي ٔشٔذد ثِٛٙٔ ٝس ثشسػي ِ٘بْ
اػشمشاس جٕٔيز  ٚفٔبِيز دس اسسجبى ثب ثٙيبٖٞبي جغشافيبيي ،ؿٙبػبيي سٛاٖٞبي ٔحيٌي،
ثشسػي سٍٙٙبٞبي جغشافيبيي٘ ،ح ٜٛوبسثشي صٔيٗ ،سِٙيٓ ساثٌ ٝا٘ؼبٖ ثب ٔحيي  ٚثشسػي آطبس
الشلبد ػيبػي  ٚػبيش ٓٛأُ ٔؤطش دس ؿيٜٞٛبي فوبيي٘ ،مؾ ثبسصي دس ثش٘بٔٝسيضي ػٌٛح
ٔخشّف داسد( .)11دس ّٓ ْٛجغشافيبيي ثش٘بٔٝسيضي ،اػبع جغشافيبي وبسثشدي اػز وٞ ٝذف
آٖ اسائٔ ٝؼيشٞبي ٌٔٙمي دس ثٟشٌٜيشي اص ٔٙبثْ ًجئي  ٚا٘ؼب٘ي ،جٌّٛيشي اص اسالف ٔٙبثْ
ًجئئٕ ،ب٘ٔز اص ث ٝوبسٌيشي غيشّٕٓي ايٗ ٔٙبثْ ،اػشفبد ٜثٟي ٝٙاص آٟ٘ب  ٚسٛػٌّٔٛٔ ٝة
جبٔٔ ٝا٘ؼب٘ي اػز(.)12
دس ايٗ ٔيبٖ ٔذيشيز فوب ٔيوٛؿذ ثب ثٟشٌٜيشي اص اثضاسٞبي ٔخشّف دس ػيش سذا ْٚسٔبدَ
يب ايجبد سٔبدَ ٌٔٙمٝاي ٔ ٚحّي دس ٘مؾ ثبِفُٔدسآٚس٘ذُ ٜشفيزٞب  ٚيب ُشفيزثخـي ثٝ
٘ٛاحي ُبٞش ؿٛدٔ .ذيشيز فوب ،ثشآٖ اػز و ٝدس ػٌٛح ٔخشّفٔ ،يبٖ ٔٙبفْ فشدي ّٕٓ ٚىشد
فشدي  ٚاجشٕبٓي ٘ٓٛي سٔبدَ ٕٞ ٚبٍٙٞي ايجبد وٙذٕٞ .چٙيٗ سوبد ٔٙبفْ فشدي افشاد سا ثب
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ٔٙبفْ ٕٓٔٛي جبٔٔ ٝاص ثيٗ ثشد ٚ ٜآٖ سا دس جٟز ٔٙبفْ ٕٓٔٛي جبٔٔٞ ٝذايز وٙذ(ٔ .)13مِٝٛ
آٔبيؾ ػشصٔيٗ اص جّٕٔ ٝجبحض ٔشسجي ثب ٔذيشيز فوبػز وٞ ٝذف آٖ ،سٛصيْ  ٚدشاوٙؾ
ٌٔٙمي جٕٔيز  ٚفٔبِيزٞبي سٛػٔ ٝالشلبدي  ٚاجشٕبٓي دس د ٟٝٙػشصٔيٗ  ٚاػشفبد ٜثٟي ٝٙاص
ٔٙبثْ ًجئي  ٚا٘ؼب٘ي اص جٟز وبسايي ِ٘بْٞبي الشلبدي  ٚاجشٕبٓي  ٚدس ٘شيج ٝسفب ٜفشدي ٚ
جبٔٔ ٝاػز(.)14
سٛج ٝث ٝسٛاٖٞبي ٔحيٌي ٘ٛاحي ،اػبػيسشيٗ اك َٛثش٘بٔٝسيضي فوبيي اػز .ثيٌٕبٖ ثب
سٛج ٝثٛٓ ٝأُ جغشافيبيي (ثٚ ٝيظٛٔ ٜلٔيز ٘ؼجي يب ٌّٔك) ٘ٛاحي ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب سٛاٖٞبي
ٔخشّف ؿىُ ٔيٌيشد .دس وٙبس سفبٚرٞبي جغشافيبيي (س ّٛٙدس سٛاٖٞبي ٔحيٌي) ّٕٓىشد
ِ٘بْ ثش٘بٔٝسيضي  ٚػيبػي ثب اسخبر سذاثيش سٕشوضٌشا يب سىظشٌشا ٔيسٛا٘ذ صٔيٝٙػبص افضايؾ يب
وبٞؾ ٘بثشاثشيٞبي فوبيي دس ٔميبعٞبي ٔشفبٚر ثبؿذ .ث ٝديٍش ػخٗٞ ،شچٙذ ثخـي اص
ٓٛأُ ٔؤطش دس سفبٚر ٘ ٚبثشاثشي ٌٔٙمٝاي ،ثشآيٙذ سٛاٖٞبي ٔحيٌي  ٚاوِٛٛطيه دس فوبػز،
أب ثخؾ ٕٓذ ٜايٗ ٘بثشاثشي ثشآٔذ ٜاص وبسوشد ِ٘بْ ػيبػي  ٚثش٘بٔٝسيض وـٛس اػز( .)15ثشاي
ٔظبَ دس اٍّ٘ؼشبٖ ِٚ ٚض چٟبس ػبٔب٘٘ ٝبحيٝاي ثشاي وبٞؾ  ٚسفْ فمش ثِٛٙٔ ٝس ثشلشاسي سٔبدَ
 ٚسٛاصٖ ٘بحيٝاي ٚجٛد داسدٛ٘ )1 :احي داساي سؿذ ػشيْ  ٚس٘ٚك ثبالٛ٘ )2 ،احي ٕٔٔ َٛوٝ٘ ٝ
دخبِز ٔظجز هشٚسر داسد ٙٔ ٝ٘ ٚفي (جٛٙة اٍّ٘ؼشبٖ)ٛ٘ )3 ،احي داساي ٔـىالر الشلبدي
ٔشٛػي(ٔب٘ٙذ دّيٕٛر)ٛ٘ )4 ،احي فميش (جٛٙة ِٚض) و ٝث ٝوٕه دِٚز ٘يبصٔٙذ اػز( .)16ثب
ٚجٛد ايٗ٘ ،بثشاثشي ٔمِٝٛاي ّٔي  ٚثيٗ إِّّي اػز  ٚؿبيذ  ٓٞدس ػٌح ثيٗ إِّّي ٘بثشاثشي
طسفبي ثيـششي ثيبثذ .ثشاي ٕ٘ ٝ٘ٛداسايي ػ ٝسٗ اص طشٚسٕٙذسشيٗ افشاد جٟبٖ افض ٖٚثش ٔجّٕٛ
سِٛيذ داخّي چٞ ٚ ُٟـز وـٛس دس حبَ سٛػٔ ٝاػز(.)17
دوشش حؼيٗ ؿىٛيي ُٚيفٔ ٚ ٝؼئِٛيز جغشافيذا٘بٖ سا دس دٚساٖ جذيذ ،ؿٙبخز ٘يبصٞبي
اػبػي ثشاي دػشيبثي ّٔزٞب  ٚجٛأْ ث ٝسفب ٜاجشٕبٓي ٔيدا٘ذ  ٚثش ايٗ ثبٚس اػز و ٝأشٚصٜ
ثيـشش لبِتٞبي الشلبدي ،فشٍٙٞي  ٚاجشٕبٓي جٛأْ ثش دبي ٝسفىشار جغشافيذاٖٞب ٚ
آيٙذٍٜ٘شي ّٕٓي آ٘بٖ ثٙب ٔيؿٛد(.)18
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ج .عدالت
جٞٛشٓ ٜذاِز دس جٟبٖ و٘ٛٙي ثشاثشي اػز( .)19ثشاثشي ثٔ ٝف ْٟٛسؼبٚي  ٕٝٞا٘ؼبٟ٘ب ـ
جذاي اص ّٔيز ،جٙغ٘ ،ظاد ٔ ٚزٞت ـ دس اػشفبد ٜاص فشكزٞبي ٔبدى ٛٙٔٔ ٚى ٔٛجٛد دس
جبٔٔ ٝاػز .ثٙيبد ثشاثشي ثش ايٗ اكُ ٟ٘بد ٜؿذ ٜو« :ٝا٘ؼبٖٞب ث ٝحؼت ٌٞٛش  ٚرار ثشاثش٘ذ...
 ٚاص ايٗ س ،ٚد ٌٝ٘ٛ ٚيب چٙذ ٌ ٝ٘ٛآفشيذ٘ ٜـذٜا٘ذ»( .)20ا٘ذيـ ٝثشاثشي آٍ٘ب ٜثًٛ ٝس جذ
ٌٔشح ٌشديذ و ٝا٘ؼبٖ كبحت حك ؿٙبخش ٝؿذ .اٌش ٔحكثٛدٖ ثشخبػش ٝاص رار ا٘ؼبٖ  ٚالصْ
ّٔ ٚض ْٚا٘ؼب٘يز اٚػز ،دغ ٘بٕٞؼب٘يٞبي فيضيىي چ٘ ٖٛظاد ،صثبٖ  ٚديٗ ٕ٘يسٛا٘ذ دس
حمٛق ا٘ؼب٘ي ٚي ٔؤطش افشذ( .)21اص چٙيٗ ِ٘شٌبٞي اػز وٓ ٝذاِز سا دادٖ حك ث ٝكبحت
حك يب ٌزاسدٖ ٞش چيضي دس جبي خٛدؽ سٔشيف وشدٜا٘ذ(.)22
اص آ٘جب و ٝاجشاي ٓذاِز ٘يض سبثْ سٚيىشد ِ٘بْٞبي ػيبػي ،ؿي ٜٛوبسوشد وبسٌضاساٖ
حىٔٛشي ٘ ٚيض سفبٚرٞبي فشٍٙٞي ـ ٔىب٘ي اػز ،سفشبس  ٚثش٘بٕٔٞ ٝؼبٖ دس ٌؼششّٔ ٜي ثب
سٛج ٝث ٝسٓٛٙبر فوبيي ـ فشٍٙٞي ،اِضأبً ثٙٔٔ ٝبي سفشبس  ٚثش٘بٔٓ ٝبدال٘٘ ٝيؼزٌ .بٞي اجشاي
ٓذاِز ٔؼشّضْ سفشبس ٘بٕٞؼبٖ ثب دبسٜٞبي ٔخشّف ّٔز دس ساػشبي سػيذٖ ث ٝسٔبدَ ّٔي ٚ
سأٔيٗ ٓذاِز اجشٕبٓي اػز .ثشاثشي دس ٔمبْ ٓذاِزٌ ،ضاسٜاي اسصؿي دس ٔٛسد چٍٍ٘ٛي سفشبس
ثب افشاد اػز؛ أب ثشاثشي دس ٔمبْ ٕٞؼب٘ي ادٓبيي دس ثبسٚ ٜالٔيز ٔيثبؿذ .ايٗ ٌ ٝ٘ٛثشاثشي
ٚجٛد ؿٙبػٞٝبي ٔـششن سا ثشاي ٔشدْ فشم ٔيٌيشد ٚ ٚالٔيشي اػز و ٝثبيذ ايجبد ؿٛد .دس
ٓيٗ حبَ آٔيضؽ ايٗ ٔف ْٟٛثب لذسر ٔيسٛا٘ذ ديبٔذٞبي دٞـشٙبوي دس ثش داؿش ٝثبؿذ(.)23

د .عدالت جغرافيايي

1

دس ثؼيبسي اص ٔش ٖٛجغشافيبيي ثشاي سجييٗ ٔمٓ ِٝٛذاِز اص اكٌالح (دا٘ـٛاطٓ )ٜذاِز
ٔحيٌي٘ 2بْ ثشدٜا٘ذٛ٘ .يؼٙذ ٜثش ايٗ ثبٚس اػز و ٝاكٌالح ٘بٔجشد ٜثٚ ٝاػٌ ٝسٔشيف ٔحيي
فبلذ سػبيي الصْ دس جٟز سجييٗ ثبس ٔٔٙبيي ٓذاِز اػز .اكٌالح ٓذاِز جغشافيبيي ثٚ ٝاػٌٝ
سشويت ٔفٟٔٛي ايٗ دٚ ٚاط ٜاص سٛاٖ سجييٗ ٔٔٙبيي ثيـششي ثشخٛسداس اػزٓ .ذاِز جغشافيبيي ثٝ
1 .Geographical Justice
2 .Environmental Justice
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ٌٔبِٔ ٝسجٔين ٔحيٌي ،1سجٔين ًجمبسي ٚ 2اوِٛٛطي ػيبػي و ٝاص ثٔذ ٔحيٌي صٔيٝٙػبص
ديذايؾ جٙجؾٞباي اجشٕبٓي دس جبٞبيي چ ٖٛايبالر ٔشحذ ٚ ٜوـٛسٞبي جٟبٖ ػ ْٛثٛدٜ
اػزٔ ،ي دشداصد(.)24
دس سٔبسيف ٔخشّفي و ٝاص جغشافيب آٔذٔ ،فبٞيٓ دشاوٙؾ ،فـشدٌي(سشاوٓ) ،ػٕٟيٝثٙذي،
سمؼيٓثٙذي ثب سٛج ٝث٘ ٝبٍٕٙٞيٞبي ٔىب٘ي ـ فشٍٙٞي ػٌٛح ٔ ٚميبعٞبي ٔخشّفٔ ،فبٞيٓ
اػبػي جغشافيبي وبسثشديا٘ذ .چٙيٗ ٔفبٞيٕي ثٙيبد ثؼيبسي اص ثش٘بٔٝسيضيٞب سحز ٓٛٙاٖ آٔبيؾ
ػشصٔيًٗ ،شحٞبي ٞبدي ،سفليّي ،جبْٔ ،حفبُز  ٚثبصػبصي ٔحيي صيؼز،سٛػٔ ٝدبيذاس ٚ
وٙششَ جٕٔيز لشاس ٌشفشٝا٘ذ .جغشافيبٔ ،ذيشيز سٛصيْ فوبيي دذيذٜٞب دس اسسجبى ثب ٔٙبػجبر
ٔشمبثُ ا٘ؼبٖ ٔ ٚحيي ٔيثبؿذ .اص ايٗس ٚجغشافيب ٌٝ٘ٛاي فّؼفٝا٘ذيـي ٙٞذػي  ٚثيبٍ٘ش سٛصيْ
فوبيي دذيذٜٞبػز و ٝدشاوٙؾ ،سجٕيْ  ٚػبخشبس اٍِٞٛب و ٝثٓٛ٘ ٝي ثبصسبة فوبيي وبسوشد
ِ٘بْ ػيبػي ـ الشلبدي حبوٓ اػزٔ ،يثبؿذ .اص ٔيبٖ ٌؼششٜٞبي ٔفٟٔٛي ٓذاِزٓ ،ذاِز
سٛصئي ثيـششيٗ ػبصٌبسي ٔفٟٔٛي سا ثب جغشافيب داسد .ايٗ ٌٓ ٝ٘ٛذاِز ثش سٛصيْ ثشاثش
فشكزٞب ٙٔ ٚبثْ دس ٔيبٖ افشاد ّٔز ،الـبس ٌ٘ٛبٌ ٖٛاجشٕبٓي ٛ٘ ٚاحي ٔخشّف دس ٌؼششّٔ ٜي
جذاي اص ٘بٍٕٙٞيٞبي فوبيي  ٚفشٍٙٞي آ٘بٖ اؿبس ٜداسد.
سحمك ٓذاِز اجشٕبٓي ثٚ ٝاػٌ ٝؿشايي ٔش ٚ ّٛٙديچيذ ٜفوبٞبي جغشافيبيي ،اثٔبد
ٌ٘ٛبٌ٘ٛي داسدِ٘ .بْ ٓبدال٘ ٝاجشٕبٓي سبثٔي اص ٔٙبػجبر الشلبدي  ٚؿيٜٞٛبي سٛصيْ ٔٙبثْ ٚ
أىب٘بر ٕٓٔٛيٙٔ ،بػجبر ػيبػي  ٚسٛصيْ لذسر اػز .اص ايٗس ٚسفبػيش ٔشفبٚر اص ٓذاِز
اجشٕبٓي ،ث ٝاٍِٛي فوبيي ٔشفبٚسي اص ٔيضاٖ ثشخٛسداسي ٔٙجش ٔيٌشدد( .)25ثشاي ٕ٘ ٝ٘ٛدس
سذٚيٗ ػيبػزٞبي ٘بحيٝاي هشٚسر داسد ٔيبٖ ٘ٛاحي ٔؼأِٝداس ٛ٘ ٚاحي فبلذ ٔؼأِ ،ٝخي
سٕبيض سٚؿٙي سشػيٓ ٌشدد .ايٗ ٔشص ثبيذ ثٚ ٝهٛح ٚيظٌي ٘بثشاثشي سا ٔٔٙىغ ٕ٘بيذٞ .شچٙذ ثٝ
ٚاػٌ ٝسٔ ّٛٙؼبيُ ٘ٛاحي ٔخشّف ،سٔشيف  ٚسحذيذ ٘بحئ ٝـىُخيض ثش حؼت ٚيظٌيٞبي
جٕٔيشئ ،يضاٖ فمش  ٚدس ٔويم ٝثٛدٖ دؿٛاس ٔيٕ٘بيذ(.)26

1. Environmental racism
2 .Classism
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ٓذاِز اجشٕبٓي سٚيىشدي سجٔينصدا داؿش ٚ ٝث ٝد٘جبَ حُ يب وبٞؾ اطشار ٔٙفي ٓٛأُ
ا٘ؼب٘ي يب جغشافيبيي ثش ص٘ذٌي اجشٕبٓي آحبد ّٔز اػز .سجٔين ،ثٙٔٔ ٝبي ٘بثشاثشي دس ؿشايي
اػز٘ .بثشاثشي دس سٛاٖ خشيذ وبال ،خذٔبر  ٚأشيبصار٘ .بثشاثشي اجشٕبٓي ،سلذي ٔٛلٔيزٞبي
ػبخشبسي  ٚاجشٕبٓي  ٚدػششػي ثٙٔ ٝبثْ وٕيبة ٔب٘ٙذ طشٚر ،لذسر ٙٔ ٚضِز ٔيثبؿذ و ٝثٝ
يىؼب٘ي ٔيبٖ ا٘ؼبٖٞب ٌ ٚشٜٞٚب سمؼيٓ ٘ـذ ٚ ٜايٗ ٕ٘ ٕٝٞبدٞبيي اص سجٔينا٘ذ .دس ؿشايي
سٛػٔ٘ ٝيبفشٍي  ٚدس ِ٘بْٞبيي و ٝدس آٖ ٔحشٔٚيزٞبي ػيبػي ،الشلبدي  ٚاجشٕبٓي ٘ؼجز ثٝ
ؿٟش٘ٚذاٖ سٚا داؿشٔ ٝيؿٛد ،سجٔين  ٚوبٞؾ اخشيبسار ؿٟش٘ٚذاٖ دسج ٝدٕٞ(ٚب٘ٙذ الّيزٞب)
ٚالٔيشي ا٘ىبس٘بدزيش اػز(.)27
ثشاي ٕ٘ ٝ٘ٛايبِز ثيٟبس دس ٙٞذ و ٝاص ِ٘ش ٔٙبثْ وب٘ي غٙيسشيٗ ايبِز ٙٞذ ث ٝؿٕبس ٔيسٚد ٚ
 40دسكذ وُ سِٛيذار ٔٔذ٘ي ٙٞذ سا ؿبُٔ ٔيؿٛد ،داساي ثيـششيٗ ٔيضاٖ ثيؼٛادي ،وٕششيٗ
ٔمذاس دسآٔذ ػشا٘ ٚ ٝدس وُ ٓمتٔب٘ذٜسشيٗ ايبِز ٙٞذ اػز .ايبِز ٔزوٛس ثب  14لشُ دس سٚص ٚ
يه فمش ٜآدْسثبيي دس ٞشػبٓز ،جشْخيضسشيٗ ايبِز ٔحؼٛة ٔيٌشدد  ٚثش اػبع ٘ٓٛي ِ٘بْ
ًجمبسي لذيٕي و ٝداِيزٞب يب ٘جغٞب سا دس دّىبٖ اثشذايي ٘شدثبٖ سشلي لشاس ٔيدٙٞذ ،دػشٝثٙذي
ؿذ ٜاػز .ثب ايٙى ٝداِيزٞب حذٚد  15دسكذ جٕٔيز آٖ سا سـىيُ ٔيدٙٞذ 2 ،دسكذ
صٔيٗٞبي صيش وـز ث ٝآ٘بٖ سّٔك داسد .سٙؾٞبي اجشٕبٓي اوظشاً ٘بؿي اص ٘بثشاثشيٞبي ّٔىي
اػز و ٝغبِجبً ث ٝثشٚص ثشخٛسدٞبيي ٔيبٖ صٔيٙذاساٖ  ٚداِيزٞبي وبسٌش ٔٙجش ٔيؿٛد)28(.

ً . ظامّاي سياسي ٍ عدالت جغرافيايي
حىٔٛز يب ِ٘بْ ػيبػي دس ٔمبْ وبسٌضاس دِٚز دس ػبٔب٘ذٞي ث ٝأٛس ّٔي ٔ ٚحّي ثٝ
ؿذر ٔشأطش اص ايذئِٛٛطي حبوٓ ،ػبٔب٘ ٝسٛصيْ لذسر  ٚس ّٛٙفوبي فشٍٙٞي دس ٌؼششّٔ ٜي
اػز .وٕشش وـٛسي دس د٘يب ٚجٛد داسد و ٝداساي سٓٛٙبر فشٍٙٞي ـ ٔىب٘ي ٘جبؿذ .اص ايٗسٚ
ٔٙبًك ٌ٘ٛبٌ ٖٛثًٛ ٝس ًجئي (ثشآٔذ ٜاص ٔٛلٔيز ٌّٔك ٘ ٚؼجي) اص ثشخي جٟبر سٛػٔٝاي اص
صٔيٞٝٙب  ٚصيشػبخزٞبي ًجئي ٔٙبػجزسشي ثشخٛسداس٘ذِ٘ .بْٞبي ػيبػي ثش اػبع اكُ
ٓذاِز دس ثشاثش  ٕٝٞؿٟش٘ٚذاٖ ُٔٛفا٘ذ .اص ايٗ س ٚدس ٔٙبًك وٕشش سٛػٔٝيبفش ٝثٚ ٝاػٌٝ
هٔف ثش٘بٔٝسيضيٞبي فوبيي ،ا٘ضٚاي جغشافيبيي٘ ،بٕٞؼب٘يٞبي فشٍٙٞي ٔ ٚب٘ٙذ آٖ ،الصْ
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ٔيٕ٘بيذ و ٝاص ًشيك ػشٔبيٌٝزاسي  ٚخّك ُشفيز ٔشٙبػت ثب سٛاٖٞبي ٔحيٌي ،سِٛيذ فشكز
ؿٛد سب ٔجحض ٓذاِز اجشٕبٓي دس ٌؼشش ٜػشصٔيٗ ّٕٓيبسي ٌشدد.
فمش فشٍٙٞي صٔيٝٙػبص ديذايؾ ديٍش اثٔبد فمش اػز .وـٛسٞبي جٟبٖ ػ ْٛثٚ ٝاػٌ ٝدبييٗ
ثٛدٖ ػٙجٞٝبي سٔييٗ ثشخٛسداسي اص صيشػبخزٞبي فشٍٙٞي ،دس ثشلشاسي  ٚسػيذٖ ثٔ ٝمِٝٛ
ٓذاِز ثب سٍٙٙبٞبي ثؼيبسي سٚيبسٚيا٘ذٕٞ .يٗ ٔٛه ّٛدس سـذيذ ديٍش اثٔبد ٘بٓذاِشي ٔضيذ ثش
ّٓز ٌشديذ ٜو ٝاص جّٕ ٝديبٔذٞبي آٖ ٔيسٛاٖ ث ٝسخشيت ٔحيي ًجئي دس اطش ؿيٜٞٛبي
٘بٔٙبػت ثٟشٜثشداسي اص سٛاٖٞبي ٔحيٌي اؿبس ٜوشدِ٘ .بْ ػيبػي ثشاي دخبِز دس كح ٝٙثٓٞ ٝ
خٛسدٖ سٔبدَ ا٘ؼبٖ ٔ ٚحييُٚ ،يف ٝداسد ؿشايي ًجئز  ٚسأطيش الذأبرا٘ؼبٖ ثشآٖ سا ثشسػي
 ٚثٚ ٝهْ ٙٞجبسٞب  ٚلٛا٘يٙي ثشاي ٞذايز سفشبسٞب  ٚاجشاي ٔمشاسر جذيذ ثذشداصد(.)29
دس خلٛف ٘بوبٔي ثش٘بٔٞٝبي سٛػٔٝاي ثب سٞيبفز ٓذاِز ػشصٔيٙي دس وـٛسٞبي جٟبٖ
ػٔ ْٛيسٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صيش اؿبس ٜوشد:
يك .وبػشي دس فشايٙذ دِٚزػبصي :ديذايؾ وـٛسٞبي جٟبٖ ػ ْٛثب ٔشصٞبي أشٚصي
ٕٓٔٛبً ثشآي ٙذ ٔٙبفْ اػشٕٔبس اػز .اص ايٗ س٘ ٚبٍٕٙٞي ّٔي ثٚ ٝيظ ٜاص ثٔذ فشٍٙٞي يىي اص
دؿٛاسيٞبي ثٙيبديٗ ثش٘بٔٝسيضاٖ ِ٘بْ ػيبػي اػز و٘ ٝشٛا٘ؼشٝا٘ذ فشايٙذ ّٔزػبصي سا دس
چبسچٛة دِٚز ّٕٓيبسي ٕ٘بيٙذ  ٚث ٝدِيُ ٞشاع اص فشٚدبؿي ٚ ٚاٌشايي ّٔي ٘بچبس٘ذ ٕٞيـٝ
دس ٔجبحض سٛػٔٝاي ٔم ِٝٛأٙيز سا ث ٝؿذر ِحبٍ ٕ٘بيٙذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ،سٚيىشد أٙيشي ثٝ
سٛػٔٞ ،ٝضي ٝٙػٍٙيٙي ثش ّٕٓيبر سذٚيٗ  ٚاجشاي ثش٘بٔٞٝبي ٓذاِز فوبيي سحٕيُ ٔيوٙذ.
دٍ .ثٚ ٝاػٌ ٝهٔف دس ٔجب٘ي ّٓ ْٛا٘ؼب٘ي ٘ ٚجٛد ساٞجشد الصْ دس سذٚيٗ ثش٘بٔٞٝبي
سٛػٔٝاي  ٚاِٟبْ اص ايذئِٛٛطيٞبي جٟب٘ي دس لبِت آٔٛصٜٞبي چخ  ٚساػز ،ثذ ٖٚسٛج ٝثٝ
صٔيٞٝٙبي ؿىٌُيشي ايٗ ايذئِٛٛطيٞب ،آٔٛصٜٞبي ديؾٌفش ٝسا سإٙٞبي ساٞجشد ّٔي لشاس
دادٜا٘ذ و٘ ٝشيج ٝآٖ اص ديؾ آؿىبس ٔيٕ٘بيذ .دغ اص فشٚدبؿي ؿٛسٚي الشلبد ػشٔبيٝداسي ثٝ
ؿذر ٌؼششؽ يبفزِ٘.بْ ػشٔبيٝداسي ثشاي افضايؾ سِٛيذ  ٚثٟشٜٚسي ثٌ ٝؼششؽ جغشافيبيي
ثشاي دػششػي ث ٝاساهي جذيذ ثِٛٙٔ ٝس سِٛيذ ٔحلٛالر وـبٚسصيٛٔ ،اد خبْ جٟز كٙبيْ ٚ
ثبصاسٞبي جذيذ ٚاثؼش ٝاػز.دس ثؼيبسي اص ٘ٛاحي جٟبٖ و ٝؿيٜٛسِٛيذ ػشٔبيٝداسي ثش آٖ حبوٓ
اػز ،فـبس صيبدي ثش ٔحيي ٚاسد ٔيآيذ و٘ ٝشيج ٝآٖ سـذيذ فمش  ٚؿىبف ًجمبسي اػز(.)30
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سفىش ٔبديٌشايب٘ ٚ ٝحؼبثٍشا٘ ٝثب ٍ٘بٔ ٜىب٘يىي خٛد ثً ٝجئز ،ثٙيبٌٖزاس سخشيت ٔحيي
صيؼز دس ٓلش و٘ٛٙي ؿذ ٜاػز()31؛ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝدس آػيب آِٛدٌي ٔحيي صيؼز ٔٛجت
ؿذ ٜسب سِٛيذ ٔحلٛالر غالر وـبٚسصي ٌٔٙم ،ٝثيٗ  10سب  20دسكذ وبٞؾ ديذا وٙذ(.)32
سٛاٖ ٔحيٌي وـٛس ايشاٖ دس ثخؾ ٔشاسْ  ٚسِٛيذ ّٓٛف ،ٝسأٔيٗ غزاي ٔ 37يّيٚ ٖٛاحذ دأي
دس ٔذر ٔ 7ب ٜاص ػبَ اػز؛ دس حبِيى ٝحذالُ ٔ 83يّي ٖٛاص ٔ 124يّيٚ ٖٛاحذ دأي وـٛس،
كشفبً اص ٔشاسْ اػشفبدٔ ٜيٕ٘بيٙذ  ٚايٗ ئٙي ٘بثٛدي ٔشاسْ(.)33
سِٓ .ذْ ٔـبسوز ّٔي :يىي اص ؿبخلٞٝبي وـٛسٞبي جٟبٖ ػٚ ْٛجٛد ِ٘بْٞبي ػيبػي
ؿجٔٝذسٖ  ٚخٛدوبٔ ٝاػز .دس ايٗ وـٛسٞب ص٘بٖ ،الّيزٞبٔ ،خبِفبٖ ٙٔ ٚشمذاٖ ٕٓالً دس سذٚيٗ
 ٚاجشاي ثش٘بٔٞٝبي ٕٓذسبً سٕشوضٌشايب٘٘ ٝبديذ ٜاٍ٘بؿشٔ ٝيؿ٘ٛذ .ثبيذ سٛج ٝداؿز جبيي وٝ
حمٛق ا٘ؼبٖٞب سؤيف ٌشدد ،فمش دبيذاس خٛاٞذ ٔب٘ذ(.)34
چْار .ثٚ ٝاػٌ ٝهٔف دس ٔجب٘ي ٔشدٔؼبالسي ايٗ وـٛسٞب ٘ ٚجٛد ٟ٘بدٞبي ِ٘بسسي ٔؼشمُ
 ٚلٛي ،سذٚيٗ  ٚاجشاي ثش٘بٔٞٝب ث ٝؿذر ٔشأطش اص ٔٙبفْ وبسٌضاساٖ ػيبػي ِ٘ ٚبٔي اػز .ثٝ
ثيبٖ ديٍش حشي اٌش ثش٘بٔٝاي دسػز ًشاحي  ٚسذٚيٗ ٌشدد ،فؼبد ػيبػي حبوٓ ثش ِ٘بْ
ػيبػي ٔبْ٘ جذي دس ثشاثش ّٕٓيبسيؿذٖ اٞذاف اػششاسظيٞبي خشد  ٚوالٖ اػزٚ .جٛد چٙيٗ
صٔيٞٝٙبيي يىي اص داليُ ثذٞىبسي وـٛسٞبي جٟبٖ ػ ْٛث ٝوـٛسٞبي سٛػٔٝيبفشٔ ٝيثبؿذ.
پٌج .ساٞجشد «دغ اص ٚالٔ »ٝدس وـٛسٞبي دس حبَ سٛػٔٔ ،ٝؼبيُ ٔحيٌي سا ثب طسفا٘ذيـي
خبكي آؿىبس ٔي ػبصد .ثذيٗ ػبٖ و ٝدس چٙيٗ وـٛسٞبيي دس سا ٜا٘جبؿز ػشٔبي ٚ ٝدػشيبثي ثٝ
حذاوظش ػٛدٔ ،ب٘ٔي ايجبد ٕ٘يٌشددٔ .حيي ؿٟش آِٛدٔ ٜيؿٛد ،حبؿي ٝؿٟشٞب سا ٔحبكشٜ
ٔيوٙٙذٔ ،يشاص فشٍٙٞي ٔشوض ؿٟشٞب سخشيت ٔيؿٛد ،صٔيٗٞبي ؿٟشي ليٕز ػشػبْآٚسي
ديذا ٔيوٙذ ،ثيىبسي ٘يشٚي وبس سا ث ٝا٘حشاف ٔيوـب٘ذ ،آشيبد ،خٛدوـي ،يأع ٘ ٚبٔيذي
افضايؾ ٔييبثذ ،دغ اص ثيٕبسي ؿٟش  ٚؿٟش٘ٚذاٖٕٞ ،بيؾٞبيي ثشٌضاس ٔيؿٛد ٔ ٚمبالسي ا٘شـبس
ٔييبثذ  ٚدس ٟ٘بيز ٌ ٕٝٞفشٞٝب  ٚػخٙشا٘يٞب سٚي وبغز ثبلي ٔئب٘ذ .اص ايٗ جشيبٖ ثٛٙٓ ٝاٖ
«ساٞجشد دغ اص ٚالٔ »ٝيبد ٔيؿٛد(.)35
شش .سٕشوضٌشايي :دس سذٚيٗ ثش٘بٔٞٝبي ِ٘بْٞبي ػيبػي ثب ٌشايؾٞبي سٕشوضٌشايب٘،ٝ
ٕٓالً س٘ ّٛٙبديذ ٜاٍ٘بؿش ٝؿذ ٚ ٜوّيز وـٛس ٕٞؼبٖ فشم ٔيٌشدد .وبػشي ثش٘بٔٝسيضي
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ٍٙٞبٔي آؿىبس ٔيٌشدد وِ٘ ٝبْ ثش٘بٔٝسيضي ّٔيٌ ،ؼشش٘ ٜبّٔ ٍٕٗٞي سا ٕٞؼبٖ دٙذاؿش ٚ ٝثٝ
سلٛيت  ٚاجشاي لٛا٘يٙي ثذشداصد وٕٓ ٝذسبً ثشآيٙذ دظٞٚؾٞب  ٚسذٚيٗ ثش٘بٔٞٝبيي اػز وٝ
ٌشٜٞٚبي ٘بٕٞؼبٖ لٔٛي  ٚالّيزٞب ٘مـي دس آٖ ٘ذاؿشٝا٘ذٓ .ذْ وبٔيبثي ثش٘بٔٞٝب دس ثشخي
وـٛسٞبي جٟبٖ ػٌ ،ْٛبٞي ثشآيٙذ ٔمبٔٚزٞبي فشٍٙٞي آ٘بٖ اػز .ايٗ ٔمبٔٚز فشٍٙٞي وٝ
ثٔوبً ث ٝكٛسر ثبصػبصي خٛدآٌبٞي لٔٛي ٘ ٚبحيٝاي ٔشجّٛس ٔيؿٛد٘ ،ـبٍ٘ش آٖ اػز وٝ
ػشوٛثي و ٝدس فشايٙذ ٘ٛػبصي دس اسسجبى ثب لجبيُ وٛچه  ٚالّيزٞبي لٔٛي إٓبَ ٔيؿذ،
٘شٛا٘ؼش ٝآ٘بٖ سا ثب ٔجحض ّٔزػبصي  ٚجزة دس دَ فشّٔ ًٙٞي ٕٞشاٞي وٙذ(.)36اص ديٍش ػٛ
دس ا٘ذيـ ٝدِٚز ّٔئّ ،زػبصي اكٌالح ٔؤدثب٘ٝاي ثشاي يىؼبٖػبصي فشٍٙٞي  ٚآشمبدي
ٔشدْ يه وـٛس اػز و ٝاص جّٕ ٝاٞذاف آؿىبس  ٚدٟٙبٖ دِٚز ٘ٛيٗ ٘يض ث ٝؿٕبس ٔيسٚد(.)37
ّفتٔ .حذٚدّٕٓ ٜيبسي دس ثش٘بٔٝسيضيٞبٕٔٛٓ ،بً جٟزٌيشي ٔحّي ٘ ٚبحيٝاي داؿشٚ ٝ
ٔٙبػجبر ٔحُ ٘ ٚبحي ٝوٕشش ثب ٌؼششّٔ ٜي ػبصٌبسي دادٔ ٜيؿٛد .ديٍش آ٘ى ٝثٚ ٝاػٌ٘ ٝجٛد
ساٞجشد والٖ ّٔي دس ٔجحض سٛػٔ ٝيب ٘بٔـخقثٛدٖ جٟز سٛػٔٔ ،ٝم ِٝٛسٛػٔ ٝثٔذ ٔحّي
داؿش ٝيب ثٚ ٝاػٌ ٝس ّٛٙدس اٞذاف  ٚثش٘بٔٞٝبي والٖ ّٔي ،ثٛدجٔ ٝحذٚد ّٔي ٞشص ٔي سٚد.
اص صٔبٖ سـىيُ حىٔٛز دس ٔيبٖ اجشٕبٓبر ا٘ؼب٘ي ،اص لب٘ ٚ ٖٛاجشاي لب٘ ٖٛاص ػٛي ٔشدْ
 ٚحىٔٛز ػخٗ ثٔ ٝيبٖ آٔذ ٜاػز؛ أب دس ٞش جبٔٔ ٝدس دٚسٔٔ ٜيٗ ثبيذ ثشسػي وشد ٘ ٚـبٖ
داد ؤ ٝحشٛاي اجشٕبٓي ـ الشلبدي لب٘ ٖٛچيؼز؟ چشا ٚهْ ؿذٜ؟ٚ ،اثؼشٍبٖ وذاْ يه اص
ًجمبر يب الـبس اجشٕبٓي آٖ سا سذٚيٗ  ٚاجشا ٔيوٙٙذ؟ ،چ ٝػٛدي دس ٚهْ  ٚاجشاي آٖ
داس٘ذ؟ ،لٛا٘يٗ ٔزوٛس ٍٟ٘جبٖ چِ٘ ٝبْ الشلبدي  ٚػيبػيا٘ذ؟ ،وذاْ يه اص ًجمبر ٌ ٚشٜٞٚبي
اجشٕبٓي و ٝدس حبوٕيز ٔ ٚبِىيز ٘مؾ ٕٓذ ٜداس٘ذ ،اص ايٗ لٛا٘يٗ ػٛد ٔيثش٘ذ؟ ،وذاْ
ًجمبر  ٚالـبس ٔٛسد ػشٓ  ٚسجبٚص ػيبػي  ٚالشلبدي لشاس ٔيٌيش٘ذ؟  ٚدس وذاْ ٔٛاسد ٔيسٛاٖ
اص خٛاػزٞب ٙٔ ٚبفْ ٔـششن ٘بْ ثشد؟(.)38

ٍ .قاًَى تجلي ًظام فضايي
لب٘ٔ ،ٖٛجٌٕ ٝٓٛضاسٜٞبيي اػز و ٝسٛػي ِ٘بْٞبي ػيبػي ثشاي ػبٔب٘ذٞي  ٚسِٙيٓ أٛس
اجشايي  ٚجبسي وـٛس سذٚيٗ  ٚسِٙيٓ ٔيؿٛد .لب٘ ٖٛاػبػي ٞش وـٛسي دس ٔمبْ خبػشٍبٜ
لٛا٘يٗ ٔٛهٓٛي ،ثيبٍ٘ش ؿىُ ،ػبخشبس ،فٔبِيزٞبٚ ،يظٌيٞب  ٚلٛا٘يٗ  ٚآئيٗ٘بٔٞٝبي ثٙيبديٗ آٖ
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دِٚز اػز ( .)39لب٘ ٖٛاػبػي ثبصسبة ٌٔبِجبر  ٚسٓٛٙبر فوبيي  ٚفشٍٙٞي وـٛس اػز وٝ
ٕٓٔٛبً ثش ثٙيبد ايذئِٛٛطي خبكي سذٚيٗ ٌـشٝا٘ذ .لبٕ٘ٔٛٓ ٖٛبً ا٘ٔىبػي اص ٛٞيزٌٔ ،بِجبر ٚ
ٍ٘شا٘يٞبي اوظشيز جبٔٔ ٝاػز و ٝسٛػي ٘خجٍبٖ آٖ جبٔٔ ٝو ٝثشٌضيذٌبٖ ٕٞبٖ اوظشيز ثٝ
ؿٕبس ٔيس٘ٚذ ،سذٚيٗ ٔيؿٛدٞ .شچٙذ لبٍ٘٘ٛضاس ث ٝؿيٜٞٛبي ٔخشّف ثش آٖ ثٛد ٜسب لب٘ ٖٛسا
ثبصسبة خٛاػز اوظشيز جبٔٔ ٝجّ ٜٛدٞذ  ٚثب يىؼبٖ دٙذاؿشٗ ٍٕٞبٖ دس ثشاثش لب٘،ٖٛ
ثٙيبٖٞبي هشٚسي ٓذاِز سا دس ٌؼشش ٜػشصٔيٗ ،ثب سٛج ٝآسٔبٖٞب  ٚايذئِٛٛطيياي وِ٘ ٝبْ
ػيبػي ثش آٖ ٔجٙب ؿىُ ٌشفش ،ٝاجشايي ٕ٘بيذ؛ أب ٚالٔيز آٖ اػز و ٝثؼيبسي اص لٛا٘يٗ ،حمٛق
ثشآٔذ ٜاص ٘بٕٞؼب٘يٞبي فوبيي  ٚفشٍٙٞي دبسٜٞبي ّٔز سا ٘بديذٌ ٜشفشٕٓ ٚ ٝالً ثيٓذاِشي
جغشافيبيي سا دس ػٌح ّٔي ٟ٘بدئ ٝٙيوٙٙذ.
ثشاثشي اص جّٕ ٝؿٙبػٞٝبي فش ٚ ًٙٞايذئِٛٛطي ػيبػي ٔذسٖ اػز .ثشاثشي ثش ػـ ٝثخـؾ
اػز )1 :ؿٟش٘ٚذ ّٔي ِٓ٘ )2 ،حمٛلي وّيزٌشا ٙٞ )3 ٚجبسٞبي ٔٛفميز.
ؿٟش٘ٚذي ثٔ ٝف ْٟٛثشاثشي ا٘ؼبٖٞب دس ٓوٛيز وبُٔ دس جبٔٔ ٝػيبػي ّٔي اػز .لبٖ٘ٛ
اػبػي ٞش جبٔٔٝاي سجّي ثشاثشي سٕبٔي ؿٟش٘ٚذاٖ اػز .س٘ٚذ سٛػٔ ٝسبسيخي ػبخشبس دِٚز
ـ ّٔزٕ٘ ،بيبٍ٘ش ٔجبسص ٜثِٛٙٔ ٝس ثشاثشي ؿأٖ ؿٟش٘ٚذي ٕٞشا ٜثب حمٛق ٔشث ًٝٛدس سٕبٔي
حٛصٜٞبي ص٘ذٌي ثٛد ٜاػز .إٞيز ثٔذ ٔؼبٚارًّجب٘ ٝايٗ ٔف ْٟٛسىبُٔيبفش ٝاص ؿٟش٘ٚذي،
ٔجشٙي ثش ايٗ حميمز اػز و ٝدِٚز دس ٔمبْ ٔشجْ لشاس داسد .ؿٟش٘ٚذاٖ ٘يض اص ًشيك وبس
ٚيظٜٞبي دس٘ٚذاد (ٔـبسوز) ٕٞ ٚچٙيٗ ثب وبسٚيظٜٞبي ثش٘ٚذاد (سٛصيْ) ،ثب حىٔٛز ٔشسجيا٘ذ.
يىي اص اٞذاف حىٔٛز ،خٛاِ ٜيجشاَ دٔٛوشاسيه  ٚخٛا ٜسٛسبِيشش ،ثبيذ ثٟجٛد ٔذا ْٚسفبٜ
اجشٕبٓي سٕبٔي افشاد جبٔٔ ٝاص ًشيك ٘ٛآٚسي فٙبٚسا٘ ٚ ٝاجشٕبٓي ثبؿذ.
ثشسشي ٙٞجبسٞبي وٌُشا ثش ٙٞجبسٞبي جضءٌشا دس حٛص ٜسٚاثي حىٔٛز ثب ؿٟش٘ٚذاٖ،
ثشاي سحمك حمٛق ؿٟش٘ٚذاٖ دذيذٕٟٔ ٜي اػز .چٙيٗ ٚهٔيشئ ،ؼبٚار دس ثشاثش لبٖ٘ٛ
(ثشاثشي دس حمٛق  ٚأشيبصار) سا أشي هشٚسي ٔيٕ٘بيذ .ايٗ ٔٛه ّٛثٔ ٝف ْٟٛسٚي ٝسفشبسي
يىؼبٖ دس ٔمبْ اجشاي لب٘ ٚ ٖٛلوبٚر ثٛد ٚ ٜثيبٍ٘ش حك ثشاثش دفبّ  ٚحٕبيز اص ديٍش
حمٛقٞبػز .اص ايٗسٚ ٚجٛد ٘ٓٛي ِ٘ٓ حمٛلي وّيزٌشاي ا٘فىبنيبفش ٝثشاي سٛػٔ ٝالشذاس
ديٛا٘ي هشٚسي اػز.
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اِٛٚيز ٙٞجبسٞبي اوشؼبثي ثش ٙٞجبسٞبي ا٘شؼبثي ،دس وٙبس حك ٕٓٔٛي ؿٟش٘ٚذي دس
خلٛف آٔٛصؽ  ٚدشٚسؽ ،سٓبيز اكُ ثشاثشي  ٚفشكز اِٚي ٝسا سٔييٗ ٔيٕ٘بيذ .دس جٛأْ
ٔذسٖ حك ثشخٛسداسي اص آٔٛصؽ  ٚدشٚسؽ إٞيشي ساٞجشدي داسد؛ صيشا سحليُ ٘مؾٞبي
فٛقأِبد ٜاسصؿي دس ِ٘بْ لـشثٙذي اجشٕبٓي ثًٛ ٝس فضايٙذٜاي ثش وؼت آٔٛصؽ ٔجشٙي اػز.
صٔيٞٝٙبي ثشاثشي ٙٞ ٚجبسٞبي اوشؼبثي دس كٛسسي فشأ ٓٞيؿ٘ٛذ و ٝثشاي ثبصسبة سغييشار،
سفبٚرٞب  ٚيب ٘بثشاثشيٞب ،حك ٔؼبٚي ٚجٛد داؿش ٝثبؿذ(.)40

ٍ .عدالت جغرافيايي ٍ اهٌيت هلي
أشٚص ٜسٛػٔ ،ٝثٙيبد أٙيز اػز .سٛػّٔٔ ٝي ٘ ٚبحيٝاي ثش اػبع ٓٙبكش  ٚسٛاٖٞبي
ٔحيٌي و ٝثشٛا٘ذ دس سأٔيٗ خشػٙذي ثبؿٙذٌبٖ ػٌٛح ّٔي ٘ ٚبحيٝاي ٔمج َٛافشذ ،جبيٍبٜ
ٚيظٜاي دس ٌٔبِٔبر ٘ٛيٗ أٙيشي داسد .سٛج ٝثٔ ٝؤِفٞٝبي جغشافيبيي  ٚصيؼزٔحيٌي دس ٌؼششٜ
ّٔي  ٚثيٗإِّّي إٞيز فضايٙذٜاي يبفش ٝاػز؛ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝسأطيش جغشافيب ثش سفىش ساٞجشدي
ًيف ٌؼششدٜاي اص ٕٞىبسي ،سلبثز  ٚوـٕىؾ ثش ػش ٔٙبثْ ًجئي سا دسثشٔيٌيشد(.)41
ثيسٛجٟي ثٔ ٝم ِٝٛجغشافيب  ٚسٛاٖٞبي ٔحيٌي ،ػجت ؿذ ٜسب ثؼيبسي اص وـٛسٞبي دس حبَ
سٛػٔ ٝثب وٕجٛد فضايٙذ ٜصٔيٗ  ٚدس ٘شيج ٝوبٞؾ سِٛيذ وـبٚسصي ،افز الشلبدي ،جبثٝجبيي
جٕٔيز  ٚاخشالَ دس ٟ٘بدٞبي اجشٕبٓي سٚثش ٚؿ٘ٛذ( .)42اص ديٍش ػ ٛوـٛسٞبي ٔزوٛس فبلذ
ٔٙبثْ ٔبِي  ٚفٙي الصْ ثشاي ٔذيشيز ٔؼبيُ صيؼزٔحيٌيا٘ذ ٟ٘ ٚبدٞبي ػيبػي ـ اجشٕبٓي
آٟ٘ب اغّت دس ٘مؾ ثبصداس٘ذ ٜدس ثشاثش الذأبر ٕٞب ًٙٞسٛػٔ ٝفشاٌيش ٕ٘ٛد ٔييبثٙذ( .)43دس
ٕٓ ْٛوـٛسٞبي جٟبٖ ػٔٛيِ٘ ،بْ ػيبػي سب ٍٙٞبٔي و ٝسٙؾٞبي ٘بؿي اص ٔؼبيُ
صيؼزٔحيٌي ثش أٙيشؾ سأطيش ٍ٘زاسدٌ ،شايـي ث ٝا٘جبْ الذأبر اػبػي ٘ذاسد  ٚآٖ ٍٙٞبْ ٘يض
احشٕبالً ٚاوٙـي خـ٘ٛزآٔيض اص خٛد ٘ـبٖ خٛاٞذ داد)44(.
حىٔٛز ٞبي جٟبٖ ػ ْٛاجبص٘ ٜخٛاٙٞذ داد اِٛٚيز سٛػٔ ٝآٟ٘ب سحزاِـٔبّ ٔؼبيُ
صيؼزٔحيٌي جٟب٘ي لشاس ٌيشد  ٚايٗ دس حبِي اػز و ٝدِٚزٞبي طشٚسٕٙذ ،حبهش ث ٝسغييش
ؿىُ الشلبدٞبي خٛد دس ساػشبي سٛػٔ ٝدبيذاس (جٟب٘ي) ٘يؼشٙذ(. )45ؿشى الصْ ثشاي
ٕٞجؼشٍي اجشٕبٓي  ٚايجبد جبٔٔٝاي ثشاي ٕٟٔ ٚ ٕٝٞشش اص آٖ د٘يبيي ثشاي  ،ٕٝٞدزيشؽ
حمٛق ا٘ؼب٘ي ،آصاديٞبي ثٙيبدي  ٚس ّٛٙفشٍٙٞي دس ػٌٛح ّٔي  ٚثيٗ إِّّي اػز(.)46
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اٍِٞٛب  ٚفشايٙذٞبي و٘ٛٙي سٛػٔ٘ ٝبدبيذاس٘ذ  ٚلبدس ثٔ ٝحذٚدوشدٖ سؿذ جٕٔيز ،ثٟجٛد ٚهْ
ثٟذاؿز  ٚوبٞؾ أشام  ٚاص ٔيبٖ ثشدٖ ٔشيٞبي صٚدسع خلٛكبً دس وـٛسٞبي دس حبَ
سٛػٕٔ٘ ٝيثبؿٙذ .دس جذ َٚكفح ٝثٔذ سٔبُٔ ٔيبٖ الشلبد ػيبػي ٘ ٚبثشاثشيٞبي ٔحيٌي وٝ
دس ٟ٘بيز ٔٙجش ث ٝآؿفشٍي صيؼشٍب ٜا٘ؼب٘ي ٘ ٚبثٛدي ٔحيي صيؼز ديشأ٘ٛي ؿذ ،ٜثٕ٘ ٝبيؾ
دسآٔذ ٜاػز.
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ًاتراتري اجتواعي ٍ ًثَد سرهايِ اجتواعي
٘ بثشاثشي ثشآٔذ ٜاص ٓٛأُ ٘ظاديً ،جمبسي  ٚدسآٔذي
 سجٔين( دس ٔحُ البٔز  ٚؿغُ)
٘ جٛد ػشٔبي ٝاجشٕبٓي (ٕٞب٘ٙذ ثيطجبسي اجشٕبٓيٌ ،زاسٞبي جٕٔيشي  ٚهٔف ؿجىٞٝبي
اجشٕبٓي  ٚػيبػي)

فشار تر ظرفيتّاي اجتواعي تِ هٌظَر هتأثرسازي يا پايدارسازي تداتير سياسي

ٟ٘ بدي ،سذاثيش  ٚسلٕيٕبر ٔشسجي ثب ٔحيي (ِ٘يش هٕب٘زٞب ،ديـٍيشي اص آِٛدٌي  ٚوٙششَ
ساٞجشدٞب
 ػبخشبسي ،ػيبػزٞبي سٛػٔٝاي ٘بحيٝاي  ٚالشلبدي(ٕٞب٘ٙذ سلٕيٕبر ٔشسجي ثب سٛػٔٝ
كٙبيْ ٙٔ ٚبًك ٔؼى٘ٛي ،ثش٘بٔٝسيضي حُٕ ٘ ٚمُ ،ايجبد ؿغُ  ٚس ّٛٙدس ثبصاسٞبي ؿغّي)

فشار تر سالهت هحيط

 فشٚدآٔذٖ ٔخبًشار صيؼزٔحيٌي (داالٖ ٛٞايي ٌ ٚؼششؽ حُٕ ٘ ٚمُ ٛٞايي)
 دشسٛدٞي آِٛدٌي (اص ًشيك ٛٞا ،آة  ٚخبن)
 افضايؾ ثيٕبسيٞب(ي ػشًب٘ي  ٚغيشػشًب٘ي)

پياهدّاي اجتواعي
 افضايؾ ٔشي ٔ ٚيشٞبي صٚدسع
ٔ شي ٔ ٚيش وٛدوبٖ
 سٍٙي ٘فغ وٛدوبٖ  ٚوبٞؾ سٛاٖ سيٛي آ٘بٖ
الشلبد ػيبػي ٘بثشاثشي ٔحيٌي()47
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أٙيز ٚهٔيشي اػز و ٝدس آٖ اسصؽٞبيي و ٝاص ديذ سلٕيٓػبصاٖ ثشاي ثمبء  ٚثٟشش صيؼشٗ
جبٔٔ ٝحيبسي اػزٛٔ ،سد حٕبيز  ٚسمٛيز لشاس ٔيٌيش٘ذ(.)48
أٙيز ّٔي و ٝثشآيٙذ ساٞجشد  ٚوبسوشد ِ٘بْ ػيبػي اػز ،ثب ٔم ِٝٛسأٔيٗ ٓذاِز اجشٕبٓي
اسسجبى سٍٙبسٍٙي داسد؛ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝاػششاسظي  ٚوبسوشد حىٔٛز دس وبٞؾ يب افضايؾ
ٔؤِفٞٝبي ٔؤطش دس ثشلشاسي ٓذاِز٘ ،مؾ آفشيٗ اكّي اػز .أٙيز ّٔى ٓجبسر اػز اص
سٛا٘بيى ٞش ّٔز ثشاى حفبُز اص خٛد  ٚاسصؽٞبى داخّى دس ٔمبثُ سٟذيذار خبسجى.
سمؼيٓثٙذى ٔزوٛس ٔجٕ ٝٓٛفٔبِيزٞبى ػيبػى ،الشلبدى  ٚفشٍٙٞى دِٚز سا ثِٛٙٔ ٝس سأٔيٗ
أٙيز دس وـٛس ؿبُٔ ٔىٌشدد ( .)49اص ِٔٙش ٓذاِز جغشافيبيي ،لبثّيز اجشاييػبخشٗ سٛا٘بيي
ٔحيٌي وـٛس ٔم ْٛأٙيز ّٔي اػزٞ .ش ٘بحي ٝاص وـٛس داساي سٛاٖٞب  ٚلبثّيزٞبيي اػز وٝ
دس كٛسر سٛج ٝث ٝسٛػٔٓ ٚ ٝذاِز سٛصئي ،سٛاٖ ثبِفُٔ ٔييبثذٞ .ش لذس اص ُشفيزٞبي
داخّي ثِٛٙٔ ٝس سٛػٔ٘ ٝبحيٝاي ّٔ ٚي ثيـشش ثٟشٜثشداسي ؿٛد ـ وٞ ٝذف آٖ سأٔيٗ آسأؾ ٚ
آػبيؾ ثبؿٙذٌبٖ ثبؿذ ،-ثٕٞ ٝبٖ ٔيضاٖ اص ٚاٌشايي ّٔي ثٚ ٝيظ ٜدس ٔٙبًك ٔشصي ؤٕٛٓ ٝبً
ٔأٔٗ الّيزٞبي صثب٘ي  ٚفشٍٙٞي اػز ،وبػش ٝؿذِ٘ ٚ ٜبْ ػيبػي دس جٟز وؼت اٞذاف
أٙيز ّٔي ٔٛفكسش خٛاٞذ ثٛد .سٛػٔ ٚ ٝسؿذ الشلبدي الصٔ ٝأٙيز فشاٌيش ّٔي اػز .اثٔبد
اكّي أٙيز الشلبدي ٓجبسسٙذ اص سؿذ الشلبدي  ٚسٛصيْ الشلبدي وبال  ٚخذٔبرٞ .ذف أٙيشي
دس ايٗ ساثٌ ٝافضايؾ ػالٔشي الشلبد ّٔي اص ًشيك ثٟجٛد ٘ؼجي آٖ دس ليبع ثب ؿشايي الشلبد دس
ٌزؿش ٚ ٝثٟجٛد ؿشايي فّٔي آٖ دس ليبع ثب ديٍش وـٛسٞبػز .سؿذ الشلبدي ثّٓ ٝز لبثّيز
ِٕغ ٔ ٚـبٞذ ٜػشيْ آٖ دس جبٔٔ ،ٝدس سلبثز جٟب٘ي ثش ػش ٔٛهٓٛبر ٔشثٛى ث ٝسٛصيْ
الشلبدي داخّي  ٚخبسجي ،دس دػشٛس وبس الشلبد ّٔي اِٛٚيز يبفش ٝاػز)50(.
وٕشش دِٚز ّٔ ٚشي دس د٘يب ٚجٛد داسد و ٝاص ثٔذ فوبيي  ٚفشٍٙٞي داساي ٕٞؼب٘ي ٚ
ٍٕٙٞي ثبؿذ .اص ايٗ س ٚثيـشش دِٚزٞب ٘ٛاحي ٘ب ٍٕٗٞثب ٔحذٚدٜٞبي ٘بٕٞؼبٖ داس٘ذ.
وبسٌضاسي والٖ ػيبػي دس ٔمبْ ٕ٘بيٙذّٔ ٜز دس اداسا ٜػشصٔيُٗٛٔ ،ف ثٕٞ ٝؼبٖدٙذاسي ٚ
اجشاي ٓذاِز ٔيبٖ ٘ٛاحي  ٚؿٟش٘ٚذاٖ فبسٕ اص سفبٚرٞب ٘ ٚبٕٞب٘ٙذيٞبي آٟ٘بػز .ؿٛاٞذ
و٘ٛٙي ثٚ ٝيظ ٜدس وـٛسٞبي جٟبٖ ػٌٛ ،ْٛيبي آٖ اػز وِ٘ ٝبْٞبي ػيبػي دس سأٔيٗ ٓذاِز
جغشافيبيي دس د ٟٝٙػشصٔيٗ ّٔي ٔٛفك ُٕٓ ٘ىشدٜا٘ذٞ .شجب الّيزٞبي فشّٔٚي ػبوٗ ثٛدٜا٘ذ،

 292ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّثردي شوارُ 32

ثٓٛ٘ ٝي ثيٓذاِشي  ٚفمش ٌشيجبٍ٘يش آ٘بٖ ثٛد ٜاػز .ثيـششيٗ چبِؾٞبي ٔشسجي ثب ٚاٌشايي
ػشصٔيٙي ٘يض دس ٕٞيٗ ٘ٛاحي ٕ٘ٛد داؿش ٝاػز٘ .بثشاثشي دس دسآٔذ  ٚطشٚر يىي اص
ٟٔٓسشيٗٓٛأُ اٍ٘يضؿي ا٘ؼبٖٞب ثشاي ٔـبسوز دس فٔبِيزٞبي اخالٌَشا٘ ٝػيبػي اػز(.)51
اص ايٗس ٚحىٔٛز ثشاي وبٞؾ ٔيضاٖ ٚاٌشايي  ٚافضايؾ ٍٕٞشايي چبسٜاي جض ثش٘بٔٝسيضي
ثشاي سٛػٔ ٝايٗ ٘ٛاحي ٘ذاسد .چٙب٘چ ٝثٙيبد ثش٘بٔٝسيضي ثش سٛاٖٞبي ٔحيٌي  ٚايجبد ُشفيز دس
لبثّيزٞب ثبؿذ ،ثش٘بٔٞٝبي سٛػٔٝاي ٔٛفك خٛاٙٞذ ثٛد .أشٚص ٜسٛصيْ لذسر  ٚطشٚر دس ٞش
ػٌحي سبثْ لبثّيز دػششػي ث٘ ٝيشٚي وبس ٔبٞش ،آٔٛصؽديذ ٚ ٜثب ويفيز ثبال ٔيثبؿذ(.)52

ًتيجِگيري
جغشافيب ّٕٓي اػز و ٝثٌٔ ٝبِٔ ٝدذيذٜٞبي ٓيٙي و ٝداساي ثٔذ فوبييا٘ذٔ ،يدشداصد.
دشاوٙؾ دذيذٜٞب دس لبِت فـشدٌي ،دشاوٙذٌي ،سمؼيٓثٙذي  ٚػٕٟيٝثٙذي اػبع ثش٘بٔٝسيضي
ثشاي ٔذيشيز ثٟي ٝٙفوبػز .سٚيىشد ثٙيبدي ّٓ ْٛجغشافيبيي ثٚ ٝيظ ٜجغشافيبي ا٘ؼب٘ي سػيذٖ
ث ٝسٔبدَ يب سذا ْٚسٔبدَ دس ٔيبٖ اجشٕبٓبر ا٘ؼب٘ي دس ساػشبي ثٟضيؼشي ثٛد ٜاػزٓ .ذاِز
جغشافيبيي يىي اص ٔمٛالر ثش٘بٔٝسيضي ٔجشٙي ثش جغشافيبػز وٞ ٝذف آٖ سأٔيٗ خشػٙذي
ثبؿٙذٌبٖ ٔحذٚدٞبي جغشافيبيي ٔيثبؿذ .ثٔذ سٛصئي ٓذاِز ثيـششيٗ ٕٞبٍٙٞي سا ثب ٓذاِز
جغشافيبي داؿش ٝاػزٓ .ذاِز جغشافيبيي هٕٗ سأويذ ثش ٘مؾ ٔحيي دس ثشخٛسداسي يب ٓذْ
ثشخٛسداسي ٘ٛاحي ٔخشّف اص سٛاٖٞبي ٔحيٌي ٘ب ،ٍٕٗٞثيـششيٗ اطشٌزاس ٔجحض ٓذاِز سا
ِ٘بْٞبي ػيبػي  ٚايذئِٛٛطيه ٔيدا٘ذ؛ صيشا ثش٘بٔٝسيضي دس ساػشبي سٛصيْ ٓبدال٘ ٝفشكزٞب
اػبع ٓذاِز جغشافيبيي اػز.
لب٘ ٖٛاػبػي ٞش وـٛسي ٘يض ثبصسبة ٚالٔيبر فوبي ّٔي اػز و٘ ٝخجٍبٖ ٞش جبٔٔٝ
ٔشٙبػت ثب ُشفيزٞبٓ ،اليك  ٚايذئِٛٛطي حبوٓ ث ٝسذٚيٗ آٖ اٞشٕبْ وشدٜا٘ذ .سذٚيٗ لبٖ٘ٛ
ثذِ ٖٚحبٍ ٕ٘ٛدٖ ٚالٔيبر فوبيي وـٛس اص ثذ ٚسـىيُ دِٚز ّٔي چبِؾٞبي ٚاٌشايب٘ٚ ٝ
دشٞضيٝٙاي ثش حىٔٛز سحٕيُ وشد ٜاػز .اص ايٗس ٚأٙيز ّٔي و ٝوُ ػشصٔيٗ سا ٌؼششٜ
ٔفٟٔٛي خٛد آالْ داؿش٘ ،ٝؼجز ٔؼشميٕي ثب ثٔذ سٛصئي ٓذاِز  ٚسأٔيٗ خشػٙذي دبسٜٞبي
ّٔز داسد؛ صيشا اػشفبد ٜاص فشكزٞب  ٚأىب٘بر ٔشٛاصٖ ثشاي ؿٟش٘ٚذاٖ ثذ ٖٚسٛج ٝثٝ
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٘بٕٞب٘ٙذي آٟ٘ب ،دس صٔيٞٝٙبي فشٍٙٞي ،آٔٛصؿي ،الشلبدي  ٚػيبػي دس ساػشبي سٛػٔٓ ٝذاِز
 ٚصٔيٝٙاي ثشاي ثشٚص خالليزٞب  ٚسٛإ٘ٙذيٞبي افشاد جبٔٔ ٚ ٝدس ٟ٘بيز سمٛيز أٙيز دبيذاس
ّٔي اػز.
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