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چكيده
 مفهوم جهاني شدن در قلمرو علوم مختلف مورد بررسي قرار می گيرد. جهاني 
فرهنگي كشيده  و  قلمروهاي سياسي  به  و  اقتصاد شروع شده  در حوزه  شدن 
شده است. از بين رفتن مرزهاي جغرافيايي و كم شدن فاصله ها وجه مشترك  
اتفاق نظر وجود  اين  ديدگاه های مختلف علوم در مورد جهاني شدن است و 
در  مهم  عامل  رساني  اطالع  آوري هاي  فن  و  ارتباطات  در  پيشرفت  كه  دارد 
به  شدن  جهاني  مفهوم  به  جديد  رويكرد  است.  فراگير  پديده  اين  شكل گيري 
قلمرو سيستم های طبيعي وارد می شود و چالش هاي فراروي جامعه بشري را از 
ديدگاه ساختارگرايي به عنوان فلسفه محيطي جغرافيا تحليل مي كند. گستردگي 
اين سيستم ها در جهان و نبود مرزهاي جغرافيايي در مقابل عملكرد آنها و نيز 
نحوه ارتباط سيستماتيك آنها می تواند بعنوان تشابهات و مشتركات سيستم های 
اينكه  وجود  با  ديگر  از سوي  باشد.  طبيعي  سيستم های  با  سياسي  و  اقتصادي 
اين سيستم ها  قبل از ظهور انسان در اين كره  حضور داشتند ولي در تعامل با 
فعاليت های بشري در روند رفتاري آنها اخالل بوجود آمده، به عنوان معضلي 
با روند فعلي فعاليت های صنعتي و  انسان ظاهر شده است و  جدي در مقابل 
اقتصادي بشر روز به روز بر شدت و مقياس عملكردي آنها افزوده می شود و در 
حال مبدل شدن به چالش های مهم و حياتي براي تمام جهانيان هستند. موضوع 
بهره برداري و حفاظت از محيط طبيعي و سيستم های آن،  با ظهور چالش های 
نوين در حوزه محيط زيست نظيرتبعات تغيير اقليم و بحران هاي زيست محيطي،  
به مفاهيم جهاني و مورد توجه دولت ها و شهروندان جهاني تبديل شده است. 
علم جغرافيا ماهيتًا چنين بحران هاي طبيعي و زيست محيطي را موضوع مورد 
پديده ها  روابط  و  رفتار  از  كه  جامعي  شناخت  با  و  كرده  تلقي  خود  مطالعه 
به  طبيعي  سيستم های  شناساندن  و  معرفي  در  می تواند  دارد  انسان  عملكرد  و 
شهروندان و گروه های مختلف موفق باشد. همچنين توان ارائه راه حل های مؤثر 

براي  پيشگيري و حل معضالت و چالش هاي جهاني مطرح شده را دارد.
واژه هاي كليدي: جهاني شدن،  جغرافيا،  محيط طبيعي،  زيست محيطي،  ساختار 

سيستم.

مقدمه
واژه جهاني شدن بيش از چهار صد سال قدمت دارد،  اما جهاني شدن 
وجهاني سازي از حدود 1960  رواج يافته است )جوكار، 86(.  مفهوم جهاني 
شدن به تدريج وارد محافل علمي  شده و در دانشگاه ها به صورت اكادميك 
بحث شده است. فرهنگ اكسفورد واژه جهاني شدن)Globalization( را در 
فهرست كلمات جديد معرفي كرده است و آنرا »قابليت پذيرش فرهنگ های 

ديگر« معني كرده است )جوكار، 86(.
جهاني شدن به معناي جديد آن بر مقوله اقتصاد تكيه بيشتري دارد و 

رويكرد نوين به مفهوم جهاني شدن از ديدگاه جغرافياي طبيعي
مظفر كاظمي زاد 

پس از آن شامل عرصه های سياست و فرهنگ می شود. در سال 1964 وقتي 
»مارشال مك لوهاني« واژه ي دهكده جهاني را مبتني بر از ميان رفتن فاصله ها 
و فضاها در نتيجه بكارگيري سريع ارتباطات در  جهان مطرح كرد،  تحليل ها 
و نتيجه گيري هاي بعد از آن به مقوله تجارت و اقتصاد متوجه شد،  چراكه 
قبل از آن در سال 1947 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت بين كشورهاي 
غربي به سهولت داد و ستد بين اعضاء با حذف مقررات و تعرفه هاي زايد 
مقوله  در  فاصله ها  كردن  كم  و  مرزها  برداشتن  نوعي  به  كه  داشت  تأكيد 
تجارت بود. پيوست ناگسستني بين اقتصاد با سياست و فرهنگ جاي پاي 
قوانين جهاني سازي را در قلمروهاي سياسي و فرهنگي باز كرد. در حوزه 
سياست افزايش سازمان هاي،  عهدنامه ها،  مقررات،  NGO ها،  همايش ها 
از آن  چشمگير  قبل  به  اخير نسبت  المللي در دهه های  بين  و سمينارهاي 
شده است. اشاعه سريع دانش بشري و سهولت دستيابي عموم كشور ها به 
آن،  گسترش پديده هايي مثل گردشگري در جهان حكايت از ورود جهاني 
شدن در بخش فرهنگ دارد. امروز انديشمندان بزرگي همچون »ديويد هاروي« 
فشردگي فضا و مكان را در سايه فن آوري هاي ارتباطات مطرح می كنند،  كه به 
حذف فاصله ها و قلمرو های جغرافيايي و سهولت ارتباط بين مكان ها در  سطح 

زمين اشاره دارد. در تعريفي جامع جهاني شدن اين گونه معرفي شده است:

مفاهيم نوين از جهاني شدن
از بيش از يك دهة قبل كه مفهوم جهانی شدن و يا جهانی سازی وارد 
ادبيات سياسی بين المللی شد،  همواره دو زاوية ديد كلی در اين خصوص 
به چشم می خورده است: »جهانی شدن« به عنوان يك فرآيند )Process( كه 
وجه توصيفی تحوالت معاصر را شامل می شود و »جهانی سازی« به عنوان 
يك طرح )Project( كه متضمن وجه تجويزی تحوالت می باشد )موحديان، 

1384(. بر اين اساس جنبه اختيار و اجبار در اين موضوع مطرح می باشد.
جهانی شدن در بردارنده جريان كاالها،  سرمايه،  انسان ها، اطالعات، 
با ظهور شبكه های  عقايد،  انديشه ها و خطرات بين مرزهای ملی است كه 
اجتماعی و نهادهای سياسی كه دولت – ملت را محدود می كند،  توأم شده 
بر سياست  ملت   – كنترل دولت  باعث كاهش  اقتصاد  است. جهانی شدن 
اقتصادی شده است )دهقاني، 1386( و به يكي از نگراني هاي مهم كشورهاي 
ضعيف تبديل شده است.جريان سريع جهاني شدن يكي از ويژگي های مهم 
زمان گسترش  از  آغاز هزاره سوم خصوصًا  و  پايان هزاره دوم  برجسته  و 
سريع فناوري اطالعات و ارتباطات است. در عين حال،  به دليل تغيير و 
توانمندي های  و  دانش  دانش محور،   اقتصاد  به  اقتصاد صنعتي  از  حركت 
 .)1387 )آبام،  است  يافته  زيادي  اهميت  آن  انتقال  و  تخصصي  و  حرفه اي 
جهانی شدن،  فرايندی است كه به موجب آن دولت های مختلف جهان به 
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يكديگر نزديك و وابسته می شوند و برحوادث و وقايع در زمان كوتاه در 
مكان های دور تأثير می گذارند. اين موج تازه به وسيله رسانه های پيشرفته 
همه مرزهای جغرافيايی و تاريخی و مذهبی و ملی را می پيمايد و زندگی فردی 
و اجتماعی ملت های جهان را تحت تأثير قرار می دهد )حامد مقدم،  فاطمه، 1386(.

جغرافيا و جهاني شدن 
جهاني شدن با مفهوم اقتصادي،  سياسي و فرهنگي رايج ترين نگرش در 
محافل است،  چراكه تغييرات اقتصادي و تحوالت سياسي و نوآوري هاي 
فرهنگي در زماني كوتاه از يك محل شروع شده و به مكان های ديگر سرايت 
برابر  در  مقاومت  ياراي  مكان  و  زمان  بُعد  جغرافيايي،   مرز های  می كند. 
و  نوين  تكنولوژي هاي  نيست.  بشري  جوامع  در  فرايند ها  اين  اثرات  نفوذ 
زيرساخت های ارتباطي به طور شگرفي اقتصاد،  سياست و فرهنگ جوامع 
را به هم گره زده است و سيستم جهاني را شكل داده اند. اين پديده ها از 
نظر مقياس مكاني و سرعت انتشار در فرايند جهاني شدن متفاوت هستند. 
برخي پديده ها در يك منطقه خاص گسترش دارند ولي به جهت ساختار 
سيستمي،  وصل به سيستم كل جهاني هستند و برخي ديگر كل مكان ها را 
با اهميت و جايگاه  اين پديده ها هم متناسب  انتشار  دربرگرفته اند. سرعت 
جغرافياي  حوزه  در  بويژه  جغرافيايي  چشم اندازهاي  است.  متفاوت  آنها 
آنها  تحول  و  تغيير  مطالعه  و  می باشند  پديده جهاني شدن  از  متأثر  انساني 
در  علوم  ديگر  همپاي  می باشد.  جغرافيدان ها  عالقه  مورد  موضوعات  از 
است.  انجام شده  پيرامون جهاني شدن  ارزنده ای  پژوهش های  نيز  جغرافيا 
اين پژوهش ها اثرات جهاني شدن بر پديده ها و چشم اندازهاي جغرافيايي را 
بررسي كرده اند. اهم اين پژوهش ها موضوعاتي نظير شهرنشيني،  گردشگري 
و  جغرافيا  دانش  قلمرو  به  توجه  با   )1382 شكويي،  و   1385 هستند.)تواليي، 
قلمرو  به  مفهوم جهاني شدن  نمودن  علم، محدود  اين  موضوع  گستردگي 
مطالعات انساني از ناحيه جغرافيدان ها به نحوي تبعيت و تقليد از خط مشي 
قلمرو  در  ديگري  موضوعات  و  مفاهيم  می رسد  نظر  به  است.  علوم  ديگر 
جغرافيا )سواي موضوعات انساني( قابل طرح و بررسي است. اين نوشتار 
ضمن ارج نهادن به نظرات و تحليل های ارائه شده در خصوص جهاني شدن 
در حوزه های اقتصادي،  سياسي و اجتماعي به طرح نگرش نويني از جهاني 
شدن از دريچه جغرافياي طبيعي می پردازد،  و در صدد متوجه كردن اذهان 
به بعد ديگري از جهاني شدن در حوزه محيط زيست و پديده های طبيعي در 
گستره جهان هست،  فرايندي كه در دهه های آينده با رشد فزاينده خود به 

مسائل مهم و استراتژيك جهاني تبديل خواهد شد.
نتيجه رشد و گسترش  امروزي آن  به معناي متداول  اگر جهاني شدن 
ارتباطات در سطح كشور های جهان از  قرن بيستم به بعد  باشد و به عبارتي 
ديگر اگر آن را محصولي از تمدن و فرهنگ بشري بدانيم،  در مقابل جهاني 
شدن به معناي  مورد تأكيد اين نوشتار ريشه در آفرينش و تكوين سيستم های 
مفهوم  پديده(  اين  مكمل  )بعنوان  متمدن  انسان  با  تعامل  با  و  دارد  طبيعي 
است،   محيط  و  انسان  تعامل  از  مركب  محصولي  است.  كرده  پيدا  جهاني 
امري كه موجب تغيير رفتار سيستم ها و تغيير ماهيت آنها می شود و تبعات 
زيست  محيط  حوزه  در  بشر  چالش هاي  مثال:  بعنوان  می شود.  جهاني  آن 

افزايش  ازن،   اليه  تخريب  و  گلخانه ای  گرمايش  يا   هوا  آلودگي  قبيل  از 
هاريكن ها و ... ماهيتًا پديده هايی طبيعي هستند،  اما تبديل آن ها به بحران در 
جوامع بشري تا حد زيادي به رفتار های انسان بستگي دارد. بدون توجه به 
ساختار و مكانيسم عمل فرايند های طبيعي حاكم بر آنها قابل شناسايي و رفع 
نيستند. با وجود افتراق موجود بين سيستم های جهاني اقتصادي – سياسي با 
سيستم های طبيعي،  می توان به برخي از شباهت های بين آنها نيز اشاره كرد:

- هر دو نوع ماهيتًا پديده ای سيستمي  بوده و از اصول و قوانين سيستمي 
تبعيت می كنند.

- گستره هر دو جهاني و سياره اي می باشد و اكثر جوامع و مكان ها آنها را 
تجربه كرده اند.

- مرز های جغرافيايي براي هردو نوع سيستم محدوديت ايجاد نمي كند.
موجود،   تفاوت های  عليرغم  پديده ها  پخش  زماني  مقياس  نظر  از   -

شباهت های زيادي هم مشاهده می شود. 
- پديده های طبيعي نظير تغيير اقليم به لحاظ كاركردي با پديده های انساني 

مثل اقتصاد و سياست گره خورده اند.
 منافع،  نيازها و خطرات مشترك جهاني،  آگاهي و عزم جهاني را براي 
نوشتار  اين  از  می كند. هدف  طبيعي محيطي طلب  از سيستم های  حفاظت 
توجه دادن افكار به بعد جهاني اثرات برخي پديده های جغرافيايي در قلمرو 
اقتصادي،   ابعاد  به  اينكه معطوف شدن  و  مطالعات جغرافياي طبيعي است 
سياسي و فرهنگي جهاني شدن نبايد بعد زيست محيطي واكولوژيكي آن را 
كم اهميت جلوه دهد. در اين مقاله سعي بر اين است تا اهميت سيستم های 
طبيعي و روند افزايشي اخالل در عملكرد آنها،  آشكار شود و بر اين نكته 
تأكيد شود كه در آينده ای نه چندان دور اين پديده های نوظهورِ حاصل از 
دغدغه  و  اساسي  چالش  به  طبيعي،   سيستم های  با  متمدن  انسان  برخورد 
خاطر جوامع در كل جهان تبديل خواهد شد و جغرافيا به عنوان علم مطالعه 
بين علوم  در  را  اساس  نقش  انسان و محيط طبيعي  بين  روابط و عملكرد 
بشري براي آگاه سازي عمومي و ارائه راهكار های مناسب زندگي براي بشر 
بر عهده دارد.  از اين رو قبل از پرداختن به اهم اين موضوعات،  ديدگاه 
فلسفي حاكم بر اين نگرش را با عنوان مكتب ساختارگرايي در  انديشه های 
جغرافيا كه تبيين گر روابط و اثرات پديده های طبيعي است،  مرور می كنيم:

تحليل ساختاري سيستم ها و ويژگي آنها
مكتب ساختار گرايي پيرامون پديده های جغرافيايي و اجتماعي  چهار 

ديدگاه را متصور است.
جهان و جامعه يك سيستم ) واحد نظامند( است كه از اجزاء و عناصر 

مختلف تشكيل شده است.
كل سيستم و مجموعه آن بر تك تك اعضاء تشكيل دهنده برتري دارد.

در تكامل و تعادل سيستم هر يك از عناصر و اعضاء مشاركت دارند.
تأثير  يكديگر  به  دارند.  متقابل  روابط  هم  با  سيستم  اعضاء  از  هريك 

گذاشته و تأثير می پذيرند.)شكوئي،  1382(
از مجموع نظريات فوق استنباط می شود كه بايد اولويت و اهميت را  به 
كل سيستم داد،  چراكه بقاء كل مجموعه بقاء زير مجموعه را تضمين می كند. 
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چون  بزرگ  و انديشمندان  فالسفه  ديدگاه  در  جهان  به  نگرش  اين 
دوركيم،  ماليونسكي،  كيدنز و آلتوسر لحاظ شده است. اين نگرش وحدت 
جهان را در عين تنوع مد نظر دارد. عباراتي مانند اندام واره و يگانگي جهان 

بر نظام مند بودن آن به شكل يك سيستم واحد  داللت دارد.
پيتر هاگت جغرافيدان معروف سيستم را مجموعه اجزاء و روابط بين آنها 
تعريف می كند )مقيمي، 1378( هريك از اجزاء سيستم از ديدگاه كاركردي نقش 
مجزا و خاص خود را بر عهده دارند و در عين  حال با ساير اجزاء  داخل 
مجموعه رابطه دارند بطوريكه از آنها تأثير پذيرفته و بر آنها تأثير می گذارند. 
هرگونه خلل در عملكرد يك جزء به عملكرد اجزاء ديگر اثر گذاشته و نهايتًا 
به عملكرد كل سيستم منتقل می شود. هويت كل سيستم از نقش تك تك اجزاء 
بعالوه روابط آنها با همديگر شكل می گيرد. وحدت كل،  بر گرفته از ارتباط 
اجزاء می باشد و در عين حال كليت سيستم حيات و تداوم اجزاء را پشتيباني 

می كند بنابراين وجود كل و اجزاء به يكديگر گره خورده است. 
هر نگرش و ديدگاهي كه به موضوعات مورد مطالعه به عنوان يك كِل 
متشكل از اجزاء تركيبي و مرتبط با هم بنگرد،  نگرش سيستمي يا نظام مند 
و يا كل نگر گفته می شود. نگرش سيستمي در جستجوي يافتن روابط بين 
ساختار ها روابط علت و معلولي است. ديدگاه سيستمي از شيوه های قياسي 
و استقرايي به شكل تركيبي بهره مند است و بدليل چند بعدي بودن برساير 
به علت  ماشيني  در عصر  )مقيمي، 1378(.  ارجح است  ديدگاه ها  و  روش ها 
توجه بيش از حد به تخصص، مفهوم كليت و كل نگري به فراموشي سپرده 
شد. علوم هر يك از دريچه محدود قلمرو خود به جهان می نگريستند كه از 
اين جهت جهان و سيستم های زيست محيطي دچار لطمات شديدي شدند. 
احياء نگرش سيستمي در نگرش علوم به جهان منجر به برقراري ارتباط ميان 
از اصول  از پديده های جهان شده است. يكي  آنها و فهم كليت و وحدت 
حاكم بر جغرافيا تأكيد دارد كه: »در مكان ها همه چيز باهم در ارتباطند و هيچ 
پديده،  الگو وفرايندي تصادفي بوجود نيامده است« )عليجاني، 1378(. اين يعني 
به روابط علت و معلولي  پرداختن و  به تحليل مكان ها  با نگرش سيستمي 
مورد  در   )1382( مومني  كردن.  توجه  مكاني  سيستم  در  موجود  اجزاء  بين 
جايگاه نگرش سيستمي در مطالعات جغرافيايي و كل نگري آن می نويسد: 
»جغرافيدان ها جايگاه زمين در متن جهان )كيهان( را می ديدند و آن را هم 
چون واحدي از جهان هستي می نگريستند كه در متن خود تنوع و تكثر دارد.«

سياره زمين بعنوان سيستم واحد ) يك خانه بزرگ(
 زمين يك سيستم بزرگ و كل است كه از سيستم های بزرگ ديگر مانند: 
هوا كره،  آب كره و سنگ كره تشكيل شده است وآنها نيز از اجتماع چندين 
سيستم كوچك و بزرگ ديگر هويت يافته اند. بعنوان مثال اتمسفر )هواكره( 
از سيستم گردش آب و كربن،  سيستم تبادل حرارت،  سيستم توزيع فشار 
و ده ها سيستم ديگر شكل گرفته است.  سيستم گردش آب نيز به نوبه خود 
از چندين زير سيستم شامل: سيستم تبخير،  سيستم تشكيل ابر و بارندگي،  
سيستم رواناب و .... تشكيل می شود. اين سيستم ها براي ايفاي نقش خود 
بايد با سيستم های ديگر ارتباط داشته باشند. مثاًل سيستم تبخير انرژي خود 
را از سيستم حرارتي زمين گرفته و و از سيستم فشار اتمسفر كه حركت هوا 

)باد( را منجر می شود تأثير می پذيرد،  با جابجا شدن تبخير سيستم ديگري 
بنام بارندگي شروع می شود و بدين ترتيب  ده ها سيستم سلسله وار با هم 
مرتبط می شوند. عملكرد سيستم تبخير به عملكرد  بارندگي و آن هم به نقش 
آب هاي جاري و رودخانه ها اثر می گذارد. اينجاست كه رابطه علت و معلولي 
در پديده های مكاني معلوم می شود، ضمن اينكه در عملكرد يك سيستم فقط 
گاهًا  از سيستم هاي  بلكه مجموعه ای  نيستند  مؤثر  ديگر  يا دو سيستم  يك 

بي شمار دخالت دارند. 
بر  زمين  كره  در  طبيعي  پديده های  و  عناصر  سيستمي،  قوانين  مطابق 
بين  می تواند  رويداد  اين  می پذيرند.  تأثير  متقاباًل  و  گذاشته  تأثير  همديگر 
برخي  شود،  واقع  نزديك  و  دور  مكان هاي  در  و  طبيعي  قلمروهاي  تمام 
گستره محلي و منطقه ای دارند و برخي ديگر قلمرو جهاني و سياره ای دارند. 
تغييرات محيطي رخ داده در دهه های اخير مسائل اكولوژيكي و مشكالت 
زندگي انساني مهم و قابل توجهي را در مناطق مختلف جهان آشكار نموده 
است. تحليل برخي از اين حوادث نشان می دهد كه منشاء و ريشه حوادث 
نه در آن محل بلكه در صدها و هزاران كيلومتر دور تر حاصل عملكرد های 
در  آن  بروز  و  هدايت  به  منجر  سيستمي  ارتباط  و  است  طبيعي  يا  انساني 
مجموعه جهاني شده است. در تأييد اين گفته می توان مثال هايي از حيطه 
در   )Teleconnection( دور  از  پيوند  شاخه  كرد:  مطرح  شناسي  اقليم  علم 
اقليم شناسي وجود ارتباط بين برخي پديده های اقليمي نظير انسو)enso(1 بر 
بارش و دماي مناطق مختلف را به اثبات رسانده است. در يك بررسي توسط 
)Wareen & Youhai, 1986( معلوم گرديد كه تغييرات ميانگين دماي ساالنه 

آب سطحي در مجاورت جريان آب كروشيو با رخداد ال نينو ارتباط داشته 
است. همچنين خشكسالي هاي 1976 و 1982 در هند،  اندونزي،  آفريقاي 
جنوبي و شمالشرق برزيل  با نوسان دماي سطح آب )sst(2 در مناطق شرق 
استوايي اقيانوس آرام در ارتباط بوده است )Kiladis & Diaz 1986(. در 80 
درصد از وقايع انسو،  دماي هوا در جنوب اياالت متحده )خليج مكزيك( 
انومالي منفي در فصل سرد داشته است)Ropelewski & Halpert, 1986(. بين 
خشكساليهاي پاييزه ايران در فاز مثبت انسو)النينو( و بارش هاي سنگين در 
فاز منفي )ال نينو(  رابطه مستقيم گزارش شده است )رشيديان1382(. مطالعه 
غيور و عساكره )1381( نشان داد كه دماي شهر جاسك رابطه معني داري 
با نوسانات اطلس شمالي )NAO(3 و شاخص نوسان جنوبي )SOI( داشته 
 )NAO(است. چنين رابطه ای بين دماي شهر مشهد و نوسان اطلس شمالي
به اثبات رسيده است)قائمي و عساكره1382(.ساماني و ناظم السادات)1382( 
در برسي تغييرات اقليمي جنوب غرب ايران يكي از عوامل مؤثر را پديده 

ال نينو بيان كرده اند.
وجود  تعامل  جهان  بزرگ  طبيعي  سيستم های  و  بشر  فعاليت های  بين 
دارد. به نحوي كه اثر فعاليت انسان بر عملكرد و ساختار سيستم مؤثر شده و 
درنتيجه در كار سيستم به صورت پسخورد)Feedback( ظاهر شده و متقاباًل 
بر ديگر سيستم ها از جمله بر فعاليت و زندگي بشر تأثيرگذار می شود. تأثير 
فعاليت هاي بشر بر كميت برخي عناصر هوا نظير افزايش دي اكسيد كربن 
و متان انكارناپذير است و به همين منوال می توان رد پاي فعاليت های بشر 
جانوري  و  گياهي  زندگي  و  مواد  چرخه  و  اقليمي  الگوهاي  تغيير  در  را 
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مشاهده نمود. نابرابري هاي جغرافيايي)Geographical equality( كه توسط 
هاتون و هانتر در 1995 مطرح گرديد اشاره به وضعيتي نامطلوب دارد كه 
بهره برداري اقتصادي يك كشور به بهاي تخريب محيط زيست جامعه ای 
ديگر صورت می گيرد )محمدي،  1380(. بنابراين الزم است تا روابط علت و 
معلولي بين پديده ها شناسايي گردد. مثاًل در يك بررسي معلوم گرديده است 
 NO و COكه بين افزايش بيماري هاي قلبي در فصل زمستان و افزايش مقدار
در هواي تهران ارتباط مستقيم وجود دارد )بيگدلي، 1380(. ماهيتًا برخي از 
سيستم های طبيعي در قلمروهاي گسترده از سطح جهان اثرگذار هستند و 
محدود به يك مكان ويژه نيستند.اين پديده ها از يك مكاني منشأ می گيرند 
و در سيستم پيچيده جهاني پخش شده و بر پديده های ديگر در مكاني دور 
اثر می گذارند وكل اجزاء سيستم جهاني را متحول می سازند. از اين رو تمام 

ممالك و جوامع از اثرات اين سيستم ها متأثر می شوند.

چالش هاي زيست محيطي آينده
پديده های نوظهوري چون گرمايش گلخانه ای زمين، تخريب اليه ازن، 
حجم  كاهش  حاره اي،  طوفان هاي  افزايش  اقيانوس ها،  و  درياها  آلودگي 
يخچال هاي قطبي، وقوع مكرر سيل های مخرب، انقراض گونه های گياهي 
و جانوري، نابودي جنگل ها و بسياري موارد ديگر همه از چالش هاي مقابل 
بشر در عصر حاضر هستند كه روندي صعودي و افزايشي دارند و انتظار 
جهاني  و  منطقه ای  حاد  بحران هاي  به  دور  چندان  نه  آينده ای  در  می رود 
جغرافياي  در حوزه  مطرح  چالش های  از  يكي  نمونه  بعنوان  شوند.  تبديل 
موضوعي  به  كه  است  آن  از  ناشي  پيامد های  و  اقليم  تغيير  بحث  طبيعي 
جدي در ميان دانشمندان علوم مختلف تبديل شده است و هريك از زاويه 
ديد خود به اثرات فعلي و آتي آن پرداخته و اجماع نظر دارند كه ارتباط 
قوي بين فعاليت های بشري و تغيير در رفتار اقليم وجود دارد و گوشه هايي 
از خسارات و عواقب احتمالي آن را با متد های علمي پيش بيني نموده اند. 
نتايج يك نظر  نيز متوجه اين تغيير شده اند.  همين طور عموم مردم جهان 
داده  نشان  جهان  در   بيست  كشور  اقليمي  اوضاع  تغيير  مورد  در  سنجي 
است كه بيشتر مردم در كشورهاي كره جنوبي،  استراليا،  ايران و مكزيك 
 )persiangeo.com(گرم شدن زمين را يك تهديد خطرناك و بحراني مي دانند
و  است،  گرفته  انجام  جهان  در سطح  فراواني  تحقيقات  اين خصوص  در 
كنفرانس هاي بين المللي ومنطقه اي )بعد از كنفرانس ريو- برزيل( بطور منظم 
در جهان براي چاره جويي به اين چالش پيش رو تشكيل می شود. بطوريكه 
شده  تأسيس  اقليم  تغيير  دفتر  نيز   )WMO( جهاني  هواشناسي  سازمان  در 
اثرات  مطالعه  به  علوم  مختلف  حوزه های  در  محققين  نيز  ايران  در  است. 
مجالت،   كتب،  در  را  خود  پيش بيني های  و  يافته ها  و  پرداخته  اقليم  تغيير 
كنفرانس ها و همايش ها منتشر كرده اند: از آن جمله تغييرات آب و هوايي 
می تواند در بروز و شيوع برخي بيماري ها نقش مؤثري داشته باشد)مهدي نژاد، 
1382(. براساس بررسي های فرشي فروغ)1382( دماي شهر تبريز طي دوره 
بارندگي هاي 20 سال  و  داشته  افزايش  گراد  سانتي  درجه   1/2 ساله  پنجاه 
اخير با بارندگي هاي 30 سال قبل از آن حدود 60 ميلي متر كاهش را نشان 
برآورد های  باشد.  از علل آن می تواند  می دهد كه گرمايش گلخانه ای يكي 

عليزاده و كمالي )1382( نشان می دهد به ازاي افزايش 2 درجه سانتي گراد 
به دماي هوا بر اثر گرمايش گلخانه ای ميزان آب مصرفي در بخش كشاورزي 
می تواند  گلخانه ای  گرمايش  يافت.  خواهد  افزايش  درصد   6 مشهد  دشت 
باعث كاهش توليد گياهان گروهC3 مانند: گندم و سيب زميني و... در مناطق 
سردسير شود )قاسمي و گل پرور،  1382(. در طي 20سال گذشته ميزان گاز 
و  كشاورزي  فعاليت های  از  ناشي  كه  است  شده  برابر   2 اتمسفر  در  متان 
صنعتي بشر می باشد )رئيسي و محرري، 1382(. وقوع خشكسالي ها متناسب با 
افزايش دماي هوا باعث كاهش منابع آب سطحي و زير زميني شده و نهايتًا 
 .)1382 )محمدي،  است  داده  گسترش  را  شهر ها  به  روستايي  مهاجرت های 
گرمايش گلخانه ای و متعاقب آن ذوب يخچال هاي قطبي منجر به افزايش 
سطح تراز آب درياها و اقيانوس ها شده و با پيشروي آب دريا در رودخانه ها 
كيفيت آب آنها دچار تغيير شده است. اين تغييرات در رودخانه های خليج 
فارس و درياي عمان مشاهده شده است)عليزاده و حسن زاده، 1382( و نهايتًا 
انجام  كرد.  اشاره  جو  اقليمي  رفتارهاي  در  بشر  دست كاري  به  می توان 
پروژه های باروري ابر ها و يا از بين بردن آنها در مواقع احساس خطر تگرگ 
و ... موجب بروز تغييرات در محيط زيست و اكوسيستم ها شده است و اين 
عمليات ها رشد روزافزون دارند)خطيبي و گلكار، 1382(.  در ايجاد هر كدام از 
اين تغييرات چه بشر نقش داشته باشد يا نه،  و يا نقش آن با هر درجه ای از 
اهميت باشد،  عوارض و پيامد های آنها كل جامعه بشري را تهديد می كند. 
بحران گرمايش گلخانه ای زمين نتايج و آسيب های زيست محيطي زيادي در 
پي دارد،  يكي از آنها خطر نابودي فيتوپالنگتون هاي شناور در اقيانوس ها 
است كه نقش مهمي در توليد اكسيژن هوا دارند و در صورت رخ داد چنين 
يا كشور  و  توسعه  درحال  و  پيشرفته  از  اعم  بشري  تمام جوامع  فاجعه ای 
ساحلي و كشور داخل خشكي و همه و همه صدمه می بينند چرا كه سيستم 
جّو زمين پديده ای سيال و در حال حركت است و ماهيتًا تغييرات اكتسابي 
از يك محل را  با حركت به نقاط مختلف زمين پخش می كند و به تمام 
پديده های مرتبط اثر می گذارد. بنابر ديدگاه سيستمي عملكرد فردي انسان ها 
بر ماهيت،  ساختار و باالخره كاركرد جو مؤثر است. چنين فرايندي در بين 
انسان و ساير اجزاء و سيستم های محيط طبيعي نظير آب ها،  پوشش گياهي،  

خاك و .... وجود دارد.

نتيجه گيري
سيستم های طبيعي زمين بطور پيچيده ای با هم گره خورده اند عملكرد 
آنها در حوزه جهاني تمام مكان ها و جوامع را تحت تأثير قرار داده است. 
تعامل غير اصولي انسان با اين سيستم ها در دهه های گذشته منجر به بروز 
همچنان  روند  اين  و  است  شده  جهان  در  محيطي  زيست  ناگوار  مسائل 
ادامه دارد بطوري كه پيش بيني های آينده حاكي از وخامت شرايط زيست 
محيطي دارد ولذا جغرافيا به عنوان علمي كه هدف آن آموزش انسان براي 
بهره برداري صحيح از امكانات زمين است )شايان و ديگران، 1383(،  زمين را 
خاستگاه بشر و گهواره رشد و تعالي و تأمين كننده نياز های او می داند. از 
سويي هر روز نيازهاي انسان افزون تر می شود و نيز امكانات و ظرفيت های 
زمين محدود است و بايد اين نعمات براي آيندگان نيز باقي بماند،  بنابراين 
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بايد نگرش ما به امكانات و نعمات زمين،  جهاني باشد،  كل زمين را ببينيم نه 
يك محل و مكان كوچك از آن را. پيوستگي و ارتباط  بين اجزاء اين سيستم 
بزرگ را بشناسيم و الگوهاي حاكم را به عموم انسان ها بشناسانيم )نگرش 
باشند.  داشته  زيست  محيط  با  آگاهانه  تعاملي  و  برخورد  تا  سيستماتيك( 
براي تداوم استفاده از امكانات و موهبت های زمين همكاري بين المللي نياز 
از  آن  نجات  و  زمين  حفظ  براي  دولت ها  همه  و  جهان  مردم  همه  است. 
نتايج اشتباهاتي كه در گذشته در حق زمين مرتكب شده اند دست به دست 
احترام  باره  اين  در  بين المللي  مصوب  مقررات  و  قوانين  به  و  بدهند  هم 
گذاشته و با تفاهم با يكديگر،  تداوم حيات در زمين را تضمين كنند. اين 
جهانيان  عمومي  باور  در  بايد  ماست«  بزرگ  خانه  زمين  »سياره  كه  مفهوم 
گنجانده شود. ايمان عمومي به اين مفهوم سالمت و ماندگاري پايدار زمين 
و زندگي سالم و توأم با صلح و مسالمت را براي جهانيان به ارمغان دارد. 
در اين مورد  در كتاب درسي مباني جغرافياي دوره پيش دانشگاهي)1383( 
گاو  يك  به  را  زمين  سياره  محترم،   مؤلفين  كه  دارد  وجود  زيبا  تشبيهي 
شيرده تشبيه كرده اند كه عموم مردم و قوميت ها از آن بهره مند هستند و به 
حفاظت و تيمار آن اهميت می دهند. در زمينه آموزش شهروندان جهاني در 
مسائل فوق جغرافيا می تواند بيشترين سهم را برعهده داشته باشد. معرفي و 
شناساندن ساختار سيستم های طبيعي و روابط بين آنها و انسان از وظايف 
جغرافيا می باشد. آموزش جغرافيا از طريق  كتب درسي مدارس و واحد های 
دانشگاهي مؤثرترين ابزار در نهادينه كردن عمومي اين تفكر و نگرش است.
*  از راهنمايي های ارزنده استاد عالي قدر دكتر بهلول عليجاني استاد دانشگاه 
تربيت معلم تهران و رياست محترم »قطب علمي تحليل فضايي مخاطرات 

طبيعي« نهايت قدرداني و تشكر را دارد.
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