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و جایگاه ضعیف آن در ایران
عبدالمجيد احمدي* ،استاديار ژئومورفولوژي ،دانشگاه بزرگمهر قائنات ،قاين ،ايران
مهوش نداف سنگانی ،دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران.
چكيده
ژئومورفولوژي يکی از شاخههاي مهم جغرافیاي طبیعی است که به مطالعهي فرمها و فرآيندهاي (ناهمواريهاي)
سطح زمین باهدف کمک به بهبود حیات انسان میپردازد .اين علم ،يک ديد بسیار ظريف از مورفولوژي زمین به
متخصص میدهد تا بتواند با توجه به فضايی که در آن قرار دارد ،مسائلی را که در ارتباط با اين علم هست،
بشناسد ،برنامهريزي کرده و به رفع مشکل بپردازد .اين شاخه از دانش جغرافیا در مسیر زمان ،شاهد رشد و
شکوفايی گستردهاي بوده و تغییراتی را در طی دورههاي زمانی مختلف به خود ديده است و با توجه به اينکه
توانمنديها و کاربردهاي آن بسیار زياد بوده ،درنهايت در گسترهي جهانی موجب توسعهي اين دانش در بسیاري
از جهات شده است ،اما به نظر میرسد در ايران داراي عملکرد مطلوب يا بسیار خوبی نبوده است .هرچند
تالشهاي بسیار زيادي توسط متخصصان و اساتید اين دانش صورت گرفته است ،اما بهتناسب کاربردها و توانهاي
آن ،رشد شايستهاي نیافته است .اين پژوهش با استفاده از روشهاي توصیفی– تحلیلی و بهرهگیري از تکنیکهاي
مشاهده و مصاحبه همراه با بهرهگیري از مطالعات کتابخانهاي و اسنادي باهدف بررسی توانمنديهاي دانش
ژئومورفولوژي و علل عملکرد ضعیف آن در ايران گردآوري شده است .پیشنهاد میشود اساتید ،محققین و
متخصصین به ديدهي تعصب به آن ننگريسته و ضمن درک واقعیتهاي موجود به فکر چارهجويی و تعیین
راهبردهاي الزم در جهت تقويت اين دانش برآيند .امید است اين پژوهش ،منبع مفیدي براي آگاهی دانشجويان
و محققین ژئومورفولوژي از توانهاي آن شده و نقطهي عطفی براي دستيابی بهجايگاه شايستهي آن شود.

واژههاي کليدي
ژئومورفولوژي ،توانمنديها ،کاربردها ،نقاط ضعف ،ايران.

 - نویسنده مسئول09182310338 :
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ژئومورفولوژي را میتوان علم مطالعهي نظاممند و بینرشتهاي لندفرمها و مناظر آنها بهعالوه فرايندهاي
درونی و بیرونی کرهي زمین که اشکال را خلق کرده و آنها را تغییر میدهند ،تعريف نمود(حسین زاده:1387 ،
 .)135ژئومورفولوژي ترکیبی از سه واژهي «ژئو» به معناي زمین« ،مورف» به معناي شکل و «لوژي» به معناي
شناسايی است .در زبان فارسی معادلهاي متعددي براي بیان و يا توصیف اصطالح ژئومورفولوژي بهکاربردهاند
که از آن جمله میتوان به پیکرشناسی زمین ،شناخت ناهمواريهاي زمین ،شناسايی عوارض زمین ،زمین-
شکلشناسی ،زمینريختشناسی ،زمینشناسی سطحی و ...اشاره نمود .باوجوداين بیشتر متخصصین و محققین
اين رشته و ساير رشتههاي مرتبط در کشور ترجیح میدهند اصطالح «ژئومورفولوژي» را به کار ببرند .ظاهرا
آنچه از واژهي ژئومورفولوژي استنباط میگردد ،توصیف شکل هندسی ناهمواريهاي پوسته زمین است و اين
بحث توپوگرافی را در نظر میگیرد که خود شاخهاي از ژئومورفولوژي است .منظور از تحلیل واژهي ژئومورفولوژي
تنها تعريف اين علم نبوده ،بلکه مهم آشنايی با مفهوم ،روش و متدلوژي اين دانش است که هر پژوهشگري در
حیطهي اين دانش بايد بر آن احاطهي کامل داشته باشد .درواقع اين علم ،دادههاي ساير علوم را بهصورتی
کاربردي مدنظر قرار داده تا تصويري منطقی از روند شکلگیري ناهمواريهاي زمین ارائهدهد .علومی همچون
زمینشناسی ،شیمی ،فیزيک ،زيستشناسی و ...ازجمله دانشهايی هستند که اين علم را در مسیر ارائهي
تصويري واضح از اشکال ياري میرسانند .شايد به همین خاطر است که بسیاري از ژئومورفولوژيستهاي بزرگ
يا شیمیدان بودهاند يا زمینشناس و يا از ديگر علوم بهره جستهاند .از طرفی در تبیین شکلگیري ناهمواريها
اجزا و عناصري نیز مورداستفاده اين علم قرار میگیرند که اقلیم -دينامیک درونی و بیرونی -ساختمان زمین و
اثرات فرسايشی و غیره از اين قبیلاند و هرکدام به نحوي باعث تثبیت و تغیر در اشکال میگردند و نحوهي اثر
آنها در بسترهاي مختلف میتواند متفاوت باشد.
دانش ژئومورفولوژي در بستر زمان ،مانند ساير دانشها ،مهرومومهاي متمادي رشد کرده و متحول شده
است .اهمیت اين دانش از يک بعد آنجاست که میتوانیم بهوسیلهي آن در مورد آيندهي زمین قضاوت کنیم.
زمین يعنی؛ مکان زندگی بشر که الزمهي استفاده و زندگی درست در آن ،در برخورد صحیح با آن و برنامهريزي
و آمايش صحیح است و به خاطر همین اهمیت است که امروزه اين دانش بهصورت رشتهاي مستقل در مدارس
و دانشگاههاي جهان تدريس میشود و هرروز بر تنوع و گوناگونی عرصههاي مطالعاتی آن افزوده شده و يافتههاي
آن بهصورت کاربردي مورداستفادهي ساير علوم قرار میگیرد .هر چه دامنه يافتههاي علمی در ارتباط با
محیطزيست انسان بیشتر باشد ،جنبهي کاربردي اين علوم از رشد مطلوبتري برخوردار خواهد بود .امروزه
نقش کاربردي ژئومورفولوژي در طرحهاي عمرانی و برنامهريزيهاي ملی و منطقهاي مانند برنامهريزي امنیت
راهها(مقیمی ،)194 :2007 ،مخاطرات طبیعی (رضايی مقدم1384 ،؛ بالدپس ،)31-46 :1383 ،مکان گزينی
سکونتگاهها (نگارش )1382 ،و  ...پررنگتر شده و براي همهي سیاستگذاران محلی و منطقهاي روشن شده
است .با توجه به اين مقدمه به نظر میرسد که امروزه تعیین توانمنديها ،کاربردها ،قابلیتها و پتانسیلهاي
اين دانش تا حدودي تدوين و ارائه شده ،ولی هنوز بهجايگاه شايستهي خود بهخصوص در بعد سازمانی و
تحقیقاتی نرسیده است؛ بنابراين الزم و ضروري است که ضمن بررسی توانمنديها و کاربردهاي اين دانش ،علل
عملکرد ضعیف آن در کشورمان نیز مورد ارزيابی قرار گیرد که اين پژوهش با همین هدف ،گردآوري و تدوين
شده است.
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مواد و روشها

تاریخچهي دانش ژئومورفولوژي در دنيا
قديمیترين اطالعات مربوط به مسائل ژئومورفولوژي را با مفهوم و تعبیر علمی و مدرن در آثار ارسطو میتوان
يافت .ارسطو در سال  324قبل از میالد آناتومی ،فیزيولوژي مقايسهاي ،منطق ،تاريخ فلسفه و زمینشناسی را
به وجود آورد .او اولین کسی است که در مورد گسترش دلتاي رودخانهها و بهجا گذاري رسوبات در درياها،
مطالبی را بیان داشته و زمین را بهعنوان کرهاي که دائما در حال تحول است ،توصیف میکند .به نظر ارسطو،
تحول شکل زمین يا آرام و دائمی بوده و يا به طرز ناگهانی و در اثر بروز پديدههايی شديد انجام میگیرد .حدود
يک قرن پس از ارسطو ،اراتوستن ،1فیلسوف و رياضیدان يونانی ،نظراتی در مورد تحول چهرهي زمین در رابطه
با اعمال رودخانهها و درياها بیان داشته و نتیجهي اثرات آنها را در هموار شدن زمین نشان داده است .در
نیمهي اول قرن نوزدهم لوئی آگاسیز ،)1873-1807( 2زمینشناس و ديرينهشناس معروف سوئیسی ،گسترش
يخچالها و نقش آنها را در تغییر شکل ناهمواريها تأيید میکند .روتیمیه ،3زمینشناس سوئیسی ،در سال
 1869در مورد اثرات نیروهاي درونی مطالعاتی انجام داد .در سال  1858براي اولین بار عبارت ژئومورفولوژي
بهوسیلهي نومن 4بیان شد و در سال  1877که کتاب "فیزيوگرافی تی .اچ .هاکسلی" منتشر شد ،نشان داد که
لئوناردو داوينچی )1519-1452( 5برمبناي وجود فسیلها و صدفهاي دريايی در کوهستانها معتقد به تغییرات
سطوح خشکی و درياها بوده است .هیم 6دانشمند آلمانی در سال  1878تأثیر تکتونیک را در ناهمواريها
بهصورت علمی بیان میکند .ريشتوفن 7در سال  1886براي اولین بار در مورد اثرات انواع آبوهوا به ايجاد
ناهمواريها اظهارنظر کرد.
در نیمهي دوم قرن نوزدهم ژئومورفولوژي با تئوري ويلیام موريس ديويس )1934-1850( 8در آمريکا به
مرحلهي جديدي پا نهاد .علم اشکال ناهمواريهاي زمین را که در سال  1858توسط نومن " ژئومورفولوژي"
نامیده شد و سپس در سال  1894اين عبارت توسط آلبرت پانگ (1945-1858) 9معروفیت پیدا کرد و تا آن
زمان يکی از شاخههاي فرعی زمینشناسی محسوب میشد ،ديويس به شکل علمی تخصصی باهدف و فرهنگ
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اين پژوهش از نوع پايهاي و بنیادي بوده که با نگرش توسعهاي و به کمک روشهاي توصیفی – تحلیلی،
بهرهگیري از تکنیکهاي مشاهده و مصاحبه ،ديدگاه صاحبنظران و متخصصین امر همراه با بهرهگیري از
مطالعات کتابخانهاي و اسنادي گردآوري شده است .در مرحلهي اول براي گردآوري اطالعات و دادههاي اولیه
از منابع کتابخانهاي و اسنادي استفاده شد ،سپس با استفاده از تکنیکهاي مصاحبه و نظرسنجی ،ديدگاه طیف
زيادي از متخصصان ،صاحبنظران و کارشناسان اين حوزه گردآوري شد و درنهايت تحلیلهاي الزم و ارائهي
پیشنهادها و نتايج با مشورت اساتید و خبرگان اين دانش و دانشهاي مرتبط ارائه شد.
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•ارسطوهرادتوس ،سنکا ،استرابو ،زنوفن و افراد ديگر،از  6قرن پیش از میالد تا يک قرن بعد میالد در باره
موضوعاتی نظیرمنشا دره رودخانه ها و دلتاها ونوسان سطح درياها .دوره رنسانس لئوناردو داويپنچی ،برنارد
پالیسی  ،ابن سینا در مورد اشکال و مسائل ژئومورفولوژي بحث کرده اند .رواج انديشه هاي کاتاستروف.

ژئومورفولوژي
کهن

•قرن  18و 19
•نابودي انديشه هاي کاتاستروفی ،مفهوم فرسايش و چرخه فرسايشی ديويس مطرح شد ،لويی آگاسیز و گسترش
يخچالها و رسوبات ناشی از آن ،نومن و بیان عبارت ژئومورفولوژي براي اولین بار.

ژئومورفولوژي
وين اولیه

•نیمه اول قرن بیستم
•گیلبرت،رالف آلگر بنگنولد ،جان هاک ،لونا لئوپولد،توماس مادوک ،آرتور استرالر:اندازگیري ابعاد کمی پديده ها و
مطرح شدن ژئومورفولوژي کمی

ژئومورفولوژي
کمی

•نیمه دوم قرن بیستم
•مطالعه شکل ،فرايند و تاريخ لندفرم ها و مطرح شدن ژئومورفولوژي سیستمی و ژئومورفولوژي کاربردي

ژئومورفولوژي
معاصر

شكل  :1تاریخچهي ژئومورفولوژي در دنيا
10- J - Trikar,
11- Biro
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ويژهي خود تعريف کرد و به اين علم ،نظام عقیدتی انسجاميافتهاي بخشید و اصالت آن را تثبیت نمود .از اين
نقطهنظر ديويس را میتوان بنیانگذار و پدر ژئومورفولوژي بهعنوان علم تخصصی دانست .تريکار 10يکی از
بزرگترين ژئومورفولوگهاي جهان از همان آغاز کار بر مبناي روش تأثیر آبوهوا بر ناهمواريها حرکت کرده
و موفقیتهاي قابلتحسینی را بهويژه در توسعهي مفاهیم جديد اين علم به دست میآورد؛ بهطوريکه بر اساس
همین زيربناي علمی ،در سال  1955اولین بیانیهي تشريحی سامانمند و مفصلی را ارائه میدهد .اين بیانیه
بهاندازهاي موردتوجه قرار گرفت که بیرو 11يکی از برجستهترين ژئومورفولوگهاي عصر حاضر و مؤلف اثرات
زيادي در قلمرو ژئومورفولوژي علمی ،بخش مهمی از آن را در سال  1968در کتاب معروف و ارزندهي خود به
نام "کلیات جغرافیاي طبیعی" منتشر کرد .نتیجه اينکه از نیمهي دوم قرن بیستم به بعد ژئومورفولوژي با
کوشش محققان پرکار و خستگیناپذير از حالت رکود و انزوا خارج میشود و دانشمندان با استفاده از وسايل
کار جديد و با توجه به تجزيهوتحلیل عوامل مختلف و پالئوژئوگرافی ،تئوري اين دانش را به مرحلهي عمل
درمیآورند .درنهايت متخصصان و دانشمندان برجستهي ديگري در بسیاري از زمینههاي تخصصی اين دانش
به پژوهش پرداخته و جنبههاي مختلف آن را به منصهي ظهور رساندند و گرايش بهسوي ژئومورفولوژي کاربردي
بسیار اهمیت يافته و جنبهي بینالمللی پیدا کرد که امروزه در انتخاب مکانهاي مناسب جهت تأسیسات عظیم
و سکونتگاههاي انسانی و يافتن راهحلهاي مناسب براي بالياي طبیعی  ...به کار گرفته میشود(دريو:1385 ،
 .)89شکل شمارهي ( )1بهصورت کلی روند طی شدهي شکلگیري و توسعهي ژئومورفولوژي را نشان میدهد.

دو فصلنامهي ژئومورفولوژي کاربردي ایران ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1394

78

تاریخچهي ژئومورفولوژي در ایران

توانمنديها و پتانسيلهاي ژئومورفولوژي
دانش ژئومورفولوژي سعی دارد از سويی بین پديدههاي ظاهرا ايستاي محیط طبیعی و عوامل پوياي آن
رابطه برقرار کند و با نگرش سیستمی به نتايج و فرآيندهاي اين روابط بنگرد و از سوي ديگر با ايجاد رابطهي
موزون بین خود و دانشهاي مجاور و معین ديگر در آمايش سرزمین و مديريت فضاهاي مختلف جغرافیايی گام
12- Busheh
13- Geronret
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با تأسیس اولین مدرسه تحت عنوان «دارالفنون» در تهران ( ،)1230مسعود کیهان و عباس اقبال آشتیانی،
از پیشگامان و مدرسان جغرافیاي اين مدرسه مشغول به کار شدند .هر دو از محققان و مؤلفان عمده در امر
تحقیق و داراي تألیفهاي بسیار بودند .کیهان در سال  1310جغرافیاي طبیعی ايران را منتشر نمود .تقريبا تا
سال  1318که زندهياد دکتر احمد مستوفی موفق به دريافت دکتراي «ژئومورفولوژي» از فرانسه گرديد .در
عرصهي علم جغرافیاي ايران چهره ديگري ندرخشید .وي پس از بازگشت از فرانسه به تدريس «جغرافیاي
طبیعی عمومی» و ژئومورفولوژي» در دانشگاه تهران پرداخت .بهاينترتیب بايد اذعان نمود که دکتر مستوفی
نخستین فرد پیشگام در آموزش ژئومورفولوژي بود .او همچنین در سال  1329در جلد اول کتاب «جغرافیاي
عمومی» خود براي اولین بار عنوان «پیکرشناسی زمین» را بهجاي ژئومورفولوژي پیشنهاد کرد؛ بنابراين میتوان
وي را بهعنوان نسل اول اين علم در ايران به شمار آورد .سه تن از دانشجويان دکتر مستوفی (ج .صوفی ،ب.
فیروزي و ف .محمودي) دکتراي خود را در جغرافیاي طبیعی و يا ژئومورفولوژي از کشور فرانسه اخذ نمودند؛ و
دانشجوي ديگر او ،م .حريريان ،دانشنامهي دکتراي خود را از اسپانیا دريافت نمود .اين گروه را میتوان بهعنوان
نسل دوم ژئومورفولوژي ايران در نظر گرفت .عالوه بر آنها ،ج .جداري عیوضی ،م .خیام ،ع .رجايی و م .صديقی
که همگی از محققان فعال بوده و مقالهها و کتابهاي متعددي را منتشر نمودهاند ،در اين گروه قرار میگیرند.
محمودي بیشتر مطالعات خود را روي فالت مرکزي ايران متمرکز نموده و بر اساس آن چندين کتاب و مقاله
نگاشته است .عیوضی نیز عمدتا در ژئومورفولوژي کمّی و هیدروژئومورفولوژي تفحص نموده است .ش .گودرزي-
نژاد نیز از ديگر اعضاي گروه جغرافیاي دانشگاه تهران با تدريس و ترجمهي دو کتاب ژئومورفولوژي خدمات
ارزندهاي به اين علم نموده است .احمدي تحقیقات خود را در ژئومورفولوژي کاربردي با کاربردهايی در منابع
طبیعی و برنامهريزي عمران متمرکز ساخته است .ثروتی نیز به همراه دو ژئومورفولوژيست آلمانی (پروفسور
بوشه 12و پروفسور گرونرت )13موفق گرديد که اولین نقشهي ژئومورفولوژي ايران را با مقیاس  1:2500000در
دانشگاه توبینگن منتشر نمايد .او سپس با همکاري «سازمان جغرافیاي ملی» اين نقشه را به زبان فارسی ترجمه
و منتشر نمود .نسل بعدي ژئومورفولوژي ايران عمدتا متشکل از افرادي است که تحصیالت عالی خود را در
ايران به پايان رسانیدهاند .ازجمله چهرههاي برجستهي اين نسل عبارتاند از :ک م .عاليی طالقانی ،م .يمانی ح.
نگارش ،م.ح .رامشت ،زمرديان و غیره که هرکدام داراي مقالهها ،کتابها و خدمات ارزنده و متعددي در
بخشهاي مختلف اين دانش هستند(زمرديان .)17-19 :1381،هماکنون نیز در بسیاري از دانشگاههاي
کشورمان اين رشته بهصورت تخصصی زير نظر اساتید مختلفی که در حوزههاي تخصصی اين دانش داراي
تألیفات و پژوهشهاي متعددي هستند ،در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به دو شیوهي آموزشی و پژوهشی
ارائه میشود.
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اساسی بردارد .با توجه به ويژگی میانرشتهاي بودن آن اين قابلیت را دارد که به دانشآموختگان خود توانايی
دهد که با ديد باز و مديريتی سیستمی به مسائل نگاه کنند و واقعگرايانه مسائل محیطی را تجزيهوتحلیل کرده
و راهحل مناسب را ارائه دهند .ژئومورفولوژي بهعنوان بخشی از جغرافیاي طبیعی با روش سیستمی ويژگی
خاصی پیدا میکند .اين دانش با ساير رشتههاي علوم طبیعی چون زمینشناسی ،محیطزيست ،هیدرولوژي،
کشاورزي ،آبوهوا ،جنگل و مرتع ،مهندسی رودخانهها و خاکشناسی و  ...ارتباط نزديکی دارد و در توجیه
مسائل از اين علوم نیز بهره میبرد .پس از جنگ جهانی دوم ،ژئومورفولوژي کاربردي در اغلب کشورهاي جهان
با روش سامانمند و با اهمیت خاص موردتوجه قرار گرفته است و بررسی عوامل گوناگون را بهطور ترکیبی
مدنظر قرار میدهد و میتواند پاسخگوي نیازهاي برنامههاي علوم طبیعی باشد .تأکید دانش ژئومورفولوژي امروز
بر مطالعهي فرآيندهاي حاکم بر شکل زايی لندفرمهاي بیرونی سطح زمین و بهويژه تغییراتی است که ازاينجهت
طی دورهي کواترنر و ظهور و گسترش انسان و فناوريهاي وي ايجادشده و اين موضوع به اين علم جنبهي
کاربردي ارزشمند بخشیده است .تأکید بر فرآيندهايی چون فرآيندهاي درونی تغییردهندهي چهرهي زمین
(چینخوردگیها ،آتشفشانها ،گسلها) ،فرآيندهاي انحاللی (کارستی) ،فرآيندهاي جريانی (براثر حرکت آبهاي
سطحی بر روي زمین) ،فرآيندهاي بادي ،فرآيندهاي دامنهاي (سقوط ،خزش ،لغزش و حرکات ريشهاي) و
مطالعهي فرآيندهاي ساحلی از هنگام پیدايش تا دستکاري انسان در اين فرآيندها و پیشبینی تغییرات در
آينده و تأثیرات تغییر فرآيندها بر زندگی و فعالیتهاي انسانی ،دانش ژئومورفولوژي را در قلمرو علوم کاربردي
زمین قرار داده و همهساله هزاران طرح پژوهشی به شکل مستقیم و يا غیرمستقیم از دانش ژئومورفولوژي براي
تحلیل سرزمینها و شناسايی لندفرمها و تشخیص فرآيندهاي ايجادکنندهي آنها و پیشبینی آيندهي
لندفرمهاي زمین اجرا میگردد .اين علم يک ديد بسیار ظريف از مورفولوژي زمین به متخصص میدهد تا بتواند
با توجه به فضايی که در آن قرار دارد و مسائلی را که در ارتباط با اين علم هست ،بشناسد و به رفع مشکل آن
بپردازد .بهعنوانمثال ،پديدهي زمین لغزش مسئلهاي است که در اکثر زمینهاي شمال کشور شاهد آن هستیم،
اين مورد بر روي تأسیسات انسانی و سکونتگاهها ،سازههاي احداثی ،راهها و  ...تأثیرات منفی فراوانی میگذارد.
دانش ژئومورفولوژي با توجه به شناختی که از زمینشناسی ،آبوهواشناسی ،هیدرولوژي ،مورفولوژي،
خاکشناسی ،رسوبشناسی ،جغرافیاي زيستی و نقشهبرداري و سیستم اطالعات جغرافیايی دارد ،میتواند
بسیاري از اين وسايل و پديدههاي مشابه را با ديدگاه سیستمی مورد تجزيهوتحلیل قرار دهد و حتی با شناخت
تأثیرات انسانی در کنار وسايل طبیعی میتواند گزينهي سودمندي براي مطالعه و بررسی دقیق و همچنین
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ارائهي راهکار باشد .شکل شمارهي ( )2مهمترين و برجستهترين توانها و پتانسیلهاي دانش ژئومورفولوژي را
بهصورت مختصر نشان میدهد.

استفاده از روش
ترکیبی وکل نگر

توان ها وپتانسیل هاي
ژئومورفولوژي

بهره گیري از ابزار
وتکنولوژي هاي
جديد در
وتحلیلهاي مختلف

میان رشته اي بودن
وتمايل زياد به علوم
پايه ومهندسی
شكل  :2بخشی از توانها و پتانسيلهاي اساسی دانش ژئومورفولوژي

کاربردهاي ژئومورفولوژي
اصوال استقرار و پیدايش يک شهر ،يک روستا و بهطورکلی تأسیسات انسانی بیش از هر چیز تابع شرايط
محیطی و موقعیت جغرافیايی است؛ زيرا عوارض و پديدههاي طبیعی در مکان گزينی ،پراکندگی ،حوزهي نفوذ،
توسعهي فیزيکی ،مورفولوژي شهري و سکونتگاهی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه بهعنوان يک عامل مثبت
و زمانی بهصورت يک عامل منفی و بازدارنده عمل میکنند .ژئومورفولوژي يکی از علوم محیطی و زمین است
که مديران شهري ،برنامهريزان و ساير متولیان مسائل اقتصادي و فنی را در انتخاب مکانهاي مطلوب براي
استقرار و توسعهي سکونتگاهها و ساير ساختوسازها کمک میکند .مطالعات برنامهريزي شهري ،روستايی،
مديريت محیط و استفاده از توانهاي محیطی زمانی نتايج مطلوب را به دنبال خواهد داشت که مطالعات علوم
محیطی بهويژه ژئومورفولوژي را مبناي مطالعات خود قرار دهد.
دانش ژئومورفولوژي داراي جنبههاي بسیار کاربردي و متنوع است که لزوم توجه و همفکري صاحبنظران
و متخصصان در عرصهي ملی و بینالمللی براي تحول زمینهي پژوهشهاي کاربردي همگام با پیشرفتهاي
جهانی را ضروري مینمايد .بررسی مشکالت مربوط به انتخاب مکان مناسب براي ايجاد شهرها ،چگونگی استقرار
ساختمانها در داخل شهرها ،آثار توسعهي شهرها روي زمینشکلها و زمینهاي اطراف و نظاير اينها،

Downloaded from journals.hsu.ac.ir at 4:16 IRDT on Tuesday June 19th 2018

ديدگاه
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موضوعهاي موردمطالعهي ژئومورفولوژي است(روستايی و همکاران .)98 :1386 ،با مطالعهي آمايش سرزمین از
منظر ژئومورفولوژي میتوان از بسیاري از خسارات و تلفات جانی اجتناب کرد .فرمها و فرآيندهاي ژئومورفیک
ازجمله مهمترين عواملی هستند که میتوانند بر میزان ذخیره ،جهت جريان و کمیت و کیفیت آبهاي سطحی
و زيرزمینی اثرگذار بوده و آن را در کنترل خود داشته باشند .برنامهريزي براي ايجاد ،گسترش و تغییر در نواحی
ساحلی ،عالوه بر توجه به علوم ديگر ،محتاج نگرشهاي ژئومورفولوژيک و مطالعهي ويژگیهاي ژئومورفولوژيک
اين محیطهاي پوياست .در غیر اين صورت برنامهريزيهاي پیشبینیشده را ممکن است با هزينههاي فراوان
انسانی ،مالی و محیطی و بهرهبرداري خردمندانه از ساحل را با مشکل يا اختالل همراه نمايد.
ژئومورفولوژيستها اين زمینه را دارند که ماهیت مخاطرات ژئومورفیک را تشريح نموده ،براي اتخاذ
راهبردهاي مديريتی سازگار يافته با آنها مباحثه نمايند تا میزان تلفات ناشی از مخاطرات را کاهش داده و
نتايج مفیدي به دست آورند .با چنین برداشتی ،دانش ژئومورفولوژي نقش عمدهاي در فهم و ارزيابی انواع
مخاطرات طبیعی (از قبیل سیالب ،لغزش ،فعالیت تکتونیکی و لرزهخیزي) ايفا میکند(مختاري.)51 :1385 ،
اين دانش يکی از زمینههاي مهم موردنیاز برنامهريزي محیطی است و سهم عمدهاي در نیل به اهداف تحلیل
سرزمین و امور برنامهريزي محیطی دارد .ژئومورفولوژيستها قادرند روشهاي تحقیق و شناسايی سطح زمین و
اشکال و فرآيندهاي آن را ارائه کنند .چنین اطالعاتی در برنامهريزي محیطزيست بهمنظور جلوگیري از توسعه
در نواحی نامطلوب ،کاهش آثار زيانبار برخی فعالیتها و پیشبینی آثار سیاستها و طرحها ،بسیار مهم و حیاتی
است(کامرانی دلیر و همکاران .)137 :1388 ،ژئومورفولوژي در قلمرو اکولوژي و در ارتباط تنگاتنگ با آن قرار
دارد.
نقش واحد ژئومورفولوژي در توزيع موجودات زنده بسیار مهم است .خاک که از تحول فراوردههاي عوامل
ژئومورفولوژي ،يعنی سازندهاي سطحی حاصلشده و ويژگیهاي خود را در ارتباط با ويژگیهاي سیستم
مورفوژنز به وجود آورندهي آنها به دست میآورد ،در سطح تماس لیتوسفر-آتمسفر يا سطح تماس جغرافیايی
پخش میشود و بهنوبهي خود يکی از مهمترين عوامل محیط اکولوژي را تشکیل میدهد(رجايی.)124 :1380 ،
تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران محیطی ازجمله ناجا بايد از اين دانش بهرهاي داشته باشند .بین دانش
ژئومورفولوژي و استراتژي نظامی ارتباط بسیار مستحکمی برقرار است؛ زيرا از يکسو بررسی تغییرات و
فرآيندهاي سطح تماس موضوع دانش ژئومورفولوژي است و از سوي ديگر ،طراحی و اجراي استراتژيهاي نظامی
در فضاي همین سطح تماس صورت میگیرد .اجراي استراتژيهاي نظامی ،چه بهطور مستقیم و چه غیرمستقیم
تحت تأثیر پديدههاي ژئومورفولوژيکی فضايی است .اثر پديدههاي ژئومورفولوژيکی بر عملیات نظامی موجب
شده است تا در طراحی تجهیزات نظامی ازجمله تانکها و خودروها نیز تغییراتی داده شود .ساخت خودروها و
تانکهاي آبیخاکی يا هواپیماهاي عمودپرواز درواقع ،واکنش در مقابل مشکالت ژئومورفولوژيکی است.
بهعنوانمثال در بحث راهها ،شبکهي ارتباطی و موضوع ترافیک که پلیس راهور در آن دخیل است ،میتوان با
مطالعهي مسائلی همچون عوامل مورفوژنیک تهديدکنندهي شبکهي ارتباطی ،بهمن و خطرات آن در جادهها،
ريزش سنگ و آثار سوء آن ،رانش زمین و نقش آن در تخريب و مسدود شدن جادهها ،ارتباط اشکال مورفوژنیک
ناپايدار و مسیر جادهها و ...بسیاري از مشکالت را پیشبینی و در برنامهريزيها به آن توجه کرد(شاهی:1382 ،
.)122
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مطالعات ژئوموروفولوژي در طرحهاي توسعهي میتواند برنامهريزان را در انتخابهاي بهینه در جهت
مکانيابی  -انتخاب روشهاي کار -نحوهي سازوکارها -نحوهي سیستمهاي خدماترسانی -نوع سیستم
حملونقل -نحوهي ايجاد و فعالیتهاي اجتماعی و اقتصادي و بهعبارتديگر در استفادهي بهینه از اراضی منطقه
ياري نمايد که از بروز حوادث غیرمترقبه و زيانآفرين ازيکطرف جلوگیري نمايد و از طرف ديگر آسايش و رفاه
اهالی را نیز فراهم آورد .اين رشتهي علمی با توجه به شناختی که از تغییر شکلهاي زمین به دست دارد،
میتواند براي برنامهريزي محیطی بسیار کارآمد باشد .در مطالعات ژئومورفولوژي ،شکلهاي سطح زمین
منعکسکنندهي فرآيندها و ساختار سیستمهايی است که آنها را به وجود آوردهاند(محمودي.)68 :1378 ،
بررسی ساختار و عملکرد اين سیستمها مرز مشترک بین لندفرمها و برنامهريزي زيستمحیطی يک منطقه را
هموار میسازد و بین تطبیق اطالعات از حوضه با نقشههاي موجود ارتباط برقرار میشود(زمرديان:1372 ،
 .)139درک ارتباطات ژئومورفولوژيکی پیچیده در مديريت زيستمحیطی بهعنوان ابزاري است که در احیاء
شرايط پايداري اجزاء در سیستم تأثیرگذار است .امروزه بهکارگیري و تعامل دانش ژئومورفولوژي با پدافند
غیرعامل و ايجاد پوششهاي حفاظتی همچون استتار ،اختفا ،پوشش و ...در نبردهاي نظامی میتواند در تغییر
موازنه ،تعیین برتري در جنگ و يا افزايش قدرت منطقهاي بسیار مهم و ارزشمند باشد(حیدرزاده و همکاران،
.)23 :1393
با توجه به گستردگی و دامنه وسعت کاربردهاي اين رشته در شکل شمارهي ( )3به بخشهايی از کاربردهاي
اساسی و مهم آن اشاره شده است.
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شكل  :4بخشی از مهمترین کاربردهاي ژئومورفولوژي

علل عملكرد ضعيف ژئومورفولوژي در ایران
باوجود تمامی پتانسیلهاي برشمرده در مباحث قبلی و کاربردهاي بیشمار اين دانش ،هماکنون به نظر
میرسد در بسیاري از کشورها هنوز جايگاه مناسب و تعريفشدهاي ندارد و يا بهصورت ضعیف عمل کرده است.
نمونهي اين مورد ساختار و جايگاه اين دانش در کشور عزيزمان ،ايران ،است که در ادامه بهنوعی به مهمترين
علل عملکرد ضعیف اين دانش يا جايگاه نامناسب آن با استفاده از روش مصاحبهي حضوري و غیرحضوري با
کارشناسان و متخصصان اين امر پرداخته شده است .به نظر بسیاري از متخصصین و اساتیدي که بهصورت
حضوري و مصاحبه از آنها نظرسنجی شده است ،عدم برنامهريزي زيربنايی و راهبرد اهداف مديريتی،
زيرشاخهاي بودن اين دانش ،نبود منابع صد درصد فارسی ،نبود سیستم آموزشی مناسب و امکانات جهت ايجاد
کارگاههاي عملی و بازديدهاي میدانی در همه ي دانشگاهها و مؤسسات آموزشی کشور ،عدم اطالع دستگاههاي
اجرايی دولتی از کمیت و کیفیت فارغالتحصیالن رشتهي جغرافیا و دانش ژئومورفولوژي ،ناديده گرفتن ماهیت
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بینرشتهاي آن ،تعامل ضعیف بین ژئومورفولوژي با ساير گرايشهاي جغرافیا و نیز رشتههاي نزديک،
سطحینگري و توصیفی ماندن آن با دوري از معادالت آماري و رياضی ،ناشناخته ماندن در محیطهاي دانشگاهی
و بهويژه در ساختار ادارات ،سردرگمی در زمان و مکان ،بزرگمقیاس بودن بسیاري از پديدهها و کمبود تکنولوژي
در زمینهي بررسی آنها ،کمبود تحقیقات در مقیاس زمانی مهندسی که میتواند جنبهي کاربردي رشتهي
ژئومورفولوژي را نشان دهد ،بهروز نبودن و يا عدم تخصص کافی برخی از دانشآموختگان و دانشجويان ،عدم
ورود به حوزههاي نرمافزاري و تحلیلی کاربردي متخصصان اين دانش و بسیاري موارد ديگر ازجمله علتهاي
ضعف عملکردي اين دانش در ايران میباشند .در شکل شمارهي ( )5بهصورت گرافیکی بخشی از اصلیترين
علل و عوامل عملکرد ضعیف دانش ژئومورفولوژي در ايران نشان داده شده است.
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نتيجهگيري و پيشنهادات

درنهایت اینکه براي برنامهریزي جامع و دسترسی به نتایج قابلقبول ،پيشنهادهاي ذیل ارائه میشود:













پرورش استعدادهاي تخصصیتر و کاربرديتر در محیطهاي علمی و دانشگاهی
استخدام و بهکارگیري علمی و عملی اين متخصصان در ردههاي تخصصی در سازمانها وادارات مختلف
برگزاري همايشها و سمینارها ،میزگردها از سوي متخصصین بهمنظور آشنايی مديران و برنامهريزها با
توانهاي بالقوه قابلارائهي اين علم و لزوم بهکارگیري آن در تصمیمگیريها
تشکیل کمیتههاي تخصصی مختلف توسط انجمن جغرافیائی کشور (بهويژه کمیتهي ژئومورفولوژي) که
تالش جديتري را در جهت شناساندن ژئومورفولوژي به سازمان مديريت و برنامهريزي به عمل آورد.
قرار دادن رديف شغلی براي رشتهي جغرافیاي طبیعی بهويژه ژئومورفولوژي در آزمونهاي استخدامی
استقالل گرايش ژئومورفولوژي و بهصورت تخصصی و رشتهاي درآمدن آن
حرکت به سمت کارآفرينی ،بهنحويکه دانشجويان علوم جغرافیا بتوانند بعد از فارغالتحصیل شدن،
کسبوکار مناسبی را انتخاب و در تأمین نیازهاي بخش خصوصی و عمومی مشارکت کنند
تغییر سرفصلهاي دروس بر اساس نیازهاي سازمانهاي مرتبط
کاهش وروديهاي مقاطع مختلف تحصیلی و ارتقا جايگاه کیفی آن
بازنگري در نظام فنی و اجرايی کشور در راستاي ارتقاي جايگاه علوم جغرافیا و مکاتبه با دستگاههاي اجرايی
تقويت خودباوري
تشکیل کمیتهي دائمی پیگیري بخش اشتغال دانشآموختگان علوم جغرافیايی

Downloaded from journals.hsu.ac.ir at 4:16 IRDT on Tuesday June 19th 2018

بهطورکلی ژئومورفولوژي ،علم شناسايی اشکال ناهمواريهاي زمین است و به مطالعهي علمی ويژگیهاي
هندسی سطح زمین میپردازد .همانطور که گفته شد ،شناسايی لندفرمها و اشکال زمینی و فرآيندهاي
ايجادکننده و تغییردهندهي آنها بهويژه در ارتباط با انسان ،هدف دانش ژئومورفولوژي است؛ به همین دلیل
امروزه ژئومورفولوژي بهصورت رشتهاي مستقل و يا شاخهاي از رشتهي جغرافیاي طبیعی در دانشگاههاي جهان
تدريس میشود و هر روز بر تنوع و گوناگونی عرصههاي مطالعاتی آن افزوده شده و يافتههاي آن بهصورت
کاربردي مورداستفادهي ساير علوم قرار میگیرد .توجه به زمینفرآيندها و اشکال آن ،يکی از اصول غیرقابلانکار
در برنامهريزيها است .دانشآموختگان اين رشته توانايی اين را دارند که در بخشهاي منابع طبیعی ،آبخیزداري،
محیطزيست و سازمانهايی که با مباحث مخاطرات مثل سیل و زلزله درگیرند ،همکاري کنند .نتايجی که
میتوان گرفت اين است که اوال با توجه به جوان و نوپا بودن اين رشته در دنیا که بیشتر از يک قرن از آن
نمیگذرد و نیز ناشناخته بودن آن در ايران ،نیاز به زمان و حمايت جدي دارد .ثانیا بحثی که در باب جايگاه و
عملکرد آن بهويژه در بخش اشتغال فارغالتحصیالن اين دانش در ايران وجود دارد ،يک موضوع دوطرفهي دولتی
– تخصصی است که ابتدا ساختارسازي سازمانی – دولتی را میطلبد که بايد جايگاه آن مشخص شود ،سپس
متخصصان و فارغالتحصیالن اين رشته را نیازمند است که توانهاي عملی و کاربردي خود را افزايش داده و
جايگاه رشته را ارتقا ببخشند .نکتهي موقت و گذرا اينکه هماکنون شرايط اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی
در بسیاري از رشتهها مناسب نیست و بودجهي تحقیقاتی اکثر سازمانها نیز به حداقل رسیده است ،اما دلیلی
بر توجیه نبود ساختار مشخص بهويژه در مباحث سازمانی و استخدامی نمیتواند باشد؛ بنابراين لزوم توجه جدي
اساتید و متخصصان اين حوزه در راستاي ارتقا جايگاه اين دانش بسیار ضروري است.
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 تعامل افراد و مسئولین انجمنها و اساتید رشتههاي مختلف علوم جغرافیايی با تصمیمگیرندگان و
سیاستگذاران شغلی و حرفهاي در سطح دولتی ،بخش خصوصی و عمومی
 تعريف و گنجاندن رشتهي جغرافیا و گرايشهاي آن در نظام برنامهريزي و اداري؛ شکل (.)6

تشکیل
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تخصصی

گنجاندن رشته
جغرافیا و گرايش
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اداري
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ها

تشکیل کمیته
دائمی پیگیري
بخش اشتغال

پیشنهادات

استخدام و بکار
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متخصصان
پرورش
استعدادهاي
کاربردي تر در
محیط هاي علمی
و دانشگاهی

استقالل رشته
ژئومورفولوژي

تغییر
سرفصلهاي
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تقويت
خودباوري

حرکت به
سمت
کارآفرينی

شكل  :6پيشنهادها

منابع
 .1اصغري مقدم ،محمدرضا ( .)1386کاربرد ژئوموروفولوژي در برنامههاي توسعه ،مجموعه مقاالت همايش
منطقهاي راهکارهاي توسعه از ديدگاه جغرافی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا.
 .2ج ،ام ،هوک .)1372( ،ژئوموفولوژي در برنامهريزي محیطی ،ترجمه محمدجعفر زمرديان ،تهران :انتشارات
سمت.
 .3حاجیزاده ،عبدالحسین ،رحیمی هرآبادي ،سعید ،مرادينیا ،سجاد ،حاتمی ،ايرج ( .)1391تحلیل بر کاربرد
ژئومورفولوژي دريايی در آمايش دفاعی-نظامی درياي مکران ،اولین همايش ملی توسعهي سواحل مکُران
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و اقتدار دريايی جمهوري اسالمی ايران 28 ،الی  30بهمن ماه  ،1391دانشگاه دريانوردي و علوم دريايی
چابهار ،منطقه سوم نیروي دريايی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ايران-کنارک.
 .4حسنی شريعتپناهی ،فردين ( .)1384بررسی نقش ويژگیهاي ژئومورفولوژيکی در منابع آب شمال کوير
حاج علیقلی و امکانسنجی بهرهبرداري بهینه در توسعهي منطقه با استفاده از ، RS-Gپاياننامهي
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي ،دانشکدهي روانشناسی و علوم اجتماعی ،گروه .
جغرافیا.
 .5حسینزاده ،سیدرضا ( .)1387جايگاه ژئومورفولوژي و مطالعات آن در ايران بعد از پیروزي انقالب اسالمی،
پژوهشهاي جغرافیايی ،شمارهي  ،64صص .137-155
 .6حیدرزاده ،مرتضی ،امیر حسینی ارانی ،خارزمیان ،بهروز ( .)1393ژئومورفولوژي و پوشش حفاظتی در
پدافند غیرعامل ،اولین همايش ملی پدافند غیرعامل در علوم دريايی بندرعباس ،وزارت کشور و اداره کل
پدافند غیرعامل.
 .7خدايیان ،سعید ( .)1369کاربرد ژئومورفولوژي در نقشهبرداري ،رشد آموزش جغرافیا ،شمارهي -44 ،24
.38
 .8دريو ،ماکس ( .)1385مبانی ژئومورفولوژي ،ترجمهي مقصود خیام ،تبريز :انتشارات مبنا.
 .9رامشت ،محمدحسین ( .)1375کاربرد ژئومورفولوژي در برنامهريزي (ملی ،منطقهاي) ،اصفهان :انتشارات
دانشگاه اصفهان.
 .10رجايی ،عبدالحمید ( .)1370ژئومورفولوژي در محدودهي اکولوژي و ارزش کاربردي آن ،نشريهي دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبريز ،شماره  138و  ،139صص .118-138
 .11رجايی ،عبدالحمید ( .)1380ژئومورفولوژي کاربردي در برنامهريزي و عمران ناحیهاي ،تهران :انتشارات
قومس.
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