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 ، دانشگاه اصفهانريزي روستايي جغرافيا و برنامهدكتراي الف
 غرب، دانشگاه اصفهان ةكارشناسي ارشد فلسفب

 

 چكيده
 اقليمـي  شـرايط  از متأثر يا گستردهسطوح  در حيات مظاهر Iهمة و انسان طبيعت، شك بدون و است زمين ةساختاري سيار عوامل ترينمؤثر از اقليم سابقه و هدف:

ـ  ي،شناسـ  آب داري، جنگـل  بر كشـاورزي،  و داشته ارتباط ها رشته ديگر با قديمي يا رشته عنوان به هوا و آب هستند.  ،ونقـل  حمـل  صـنعتي،  عمليـات  شناسـي،  ينزم
ـ  اثـر  انسـان  ةزنـدگي روزمـر   و زيسـت  يطمحـ  بـه  مربـوط  يها رشته از بسياري ديگر و ها يماريباي پزشكي جغرافي شناسي، بهداشت، روان شهرنشيني،  .گـذارد  يم

ـ  مهـم  دانـش  ايـن  گيـرد.  يمـ دربر نيز را انساني زيست  يطمح به مربوط وظايف بلكه جوي، طبيعت قلمرو در تنها را نه مطالعات از وسيعي ةپهن شناسي، يماقل توانـد   يم
 دهد. قرار كنترل تحت را … جسمي و رواني و بهداشت سالمت، انرژي، غذا، قبيل از انساني هاي يازمندين از بسياري

معروف خود توجه هر طبيبـي را بـه نقـش شـرايط      ةكه بقراط در رسال يطور  به ؛دانشمندان بوده است توجههاي قديم هم مورد  اين توجه خاص به اقليم از زمان
 .دكن ها جلب مي ابتال به بيماري ساير عوامل فردي و اجتماعي و فرهنگي براقليمي هر منطقه در كنار 

طب سـنتي و مقـاالت واجـد     هاي كتاباز منبع  16اي انجام گرفت. بر اساس عنوان و كلمات كليدي زير، تعداد  كتابخانه ةتحقيق به روش مطالع ها: مواد و روش
هـاي روحـي و روانـي مـورد مطالعـه قـرار        باران بر سالمت و بيماري و ر هوا، دما، رطوبت تابش آفتاب، بادهاي اقليمي مثل فشا شرايط در مورد هر يك از مولفه

 گرفت.
شـته باشـد   تواند نقش مهمي در روحيات انسان دا اي از عناصر مختلف مانند باد، باران و برف است مي رسد كه آب و هوا كه شامل مجموعه مي نظر به گيري: نتيجه

 توانيم شرايط بهتري را به لحاظ روحي و رواني در زندگيمان پديد آوريم. متفاوتي دارند با شناسايي آنها مي تأثيرهاي طبيعي در زندگيمان  اين پديدهو از آنجا كه 
 .اقليم، متغيرهاي آب و هوايي، روح و روان، جغرافياي پزشكي ها: كليدواژه

 
 
 
 
 
 

 :مقدمه
ـ   تـأثير محيط زيست طبيعي سـالم   ر روح و روان شـگرفي ب

خـرّم، زنـدگي را شـاداب و     آدمي دارد. محيط پاك و آراسته و
بخـش پرنـدگان، تـرنم لطيـف      . شـنيدن آواز روح دكن معطر مي

زاران،  سـبز سـبزه  ساران، صفاي  جويباران، آهنگ دلرباي چشمه
نسيم لطيف كوهستان، رقص دلنشين درختان و زيبايي شـهر و  

يزي بر زندگي و حيات انسان انگ اعجاب تأثيرديار، همه و همه 
هـاي زيبـايي احسـاس     دارند. هر كسي از تماشاي چنين منظـره 

و آسـايش را در حيـات خـويش     آرامش و نشاط كرده و امنيت
 كند. بر عكس، آسيب رساندن به محيط زيست و  لمس مي

 

 
هـاي جبـران    و زيـان  صـدمات  ايجادنابودي طبيعت باعث 

 .شود ناپذيري به بشريت مي
هـاي روحـي و روانـي انسـان      ي و افزايش بيمـاري افسردگ

ب رسـاندن بـه محـيط زيسـت نيسـت.      ارتباط به آسـي  يامروز ب
 تـأثير كه تخريـب محـيط زيسـت     انكار كندتواند  كس نمي هيچ

رفتار آدميان و اثرات ويرانگري بر اخالق فـردي   ةمنفي بر شيو
 .گذارد مينبشري بر جاي  ةو جمعي جامع

كلي  طور بهها و  ياهان، غذاها و ميوهآب و هوا، درختان و گ
 .دارند طبيعت و محيط زيست نقش عظيمي در زندگي بشر

 96اسفند : افتيدر خيتار
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هـاي   سالمت محيط زيست بر هـوش و اسـتعداد و لياقـت   
در اخـالق و مـنش متـأثر از     روي گـذارد و ميانـه   فردي اثر مـي 

 .روي در محيط زيست است ميانه

ــ ــرســاكنان من ــدل ك ــين، داراي ويژگــي ةاطق معت ــا زم  و ه
مقايسـه بـا جوامـع سـاكن در     در اي خاص هستند كـه  ه روحيه

 .مناطق گرمسير و سردسير، از تفاوت بسياري برخوردارند

در قـد و قامـت و چگـونگي     تـأثير محيط زيست افزون بر 
، بر فكر و انديشه و اعمـال و رفتـار انسـان داراي    اندام ظاهري

 .)1( شگرف است تأثير
نشان داده اسـت   گرانپژوهشهاي انجام شده توسط  بررسي

تواند نقـش بسـيار مهمـي بـر      چگونگي وضعيت آب و هوا مي
ترديـد  گيري احساسات و عواطـف، داشـته باشـد. بـدون      شكل

رزشي، ريزي براي سفر، رويدادهاي و اخالق و رفتار ما و برنامه
مواد غذايي مورد نيـاز   ةكنند كشت محصوالت كشاورزي تأمين

ي اطرافمان تحت تأثير شرايط و حتي توانايي در شنيدن صداها
سيستم ايمني بدن انسان  ،جوي متغير خواهد بود. عالوه بر اين

متـأثر خواهـد شـد. بنـابراين     سيار نيز با افزايش يا كاهش دما، ب
هاي محيطي اسـت   توان گفت شرايط جوي نيز يكي از متغير مي

هـا داشـته    قش مهمي در سالمت رواني مـا انسـان  تواند ن كه مي
اين در حالي است كه اين موضوع تاكنون چندان مـورد  باشد و 
بـراي اينكـه بتوانيـد     .)2قرار نگرفته اسـت (  پژوهشگرانتوجه 

ها  خوي در رفتار انسان و متوجه تأثير تغييرات آب و هوا بر خلق
چرا كه تنها با نگاهي ، پزشك باشيد شويد، الزاماّ نبايد يك روان
 توانيـد  اف خـود مـي  بـه محـيط اطـر   دقيق و موشكافانه نسـبت  

 راحتي شواهدي از آن را بيابيد. به
تـأثير فشـارهاي محيطـي      مورد انسان، وقتي بدن، تحتدر 

اطراف مانند عوامل مؤثر در تغييـرات آب و هـوا قـرار نگرفتـه     
تري برخوردار خواهـد بـود. امـا بايـد      باشد، از عملكرد مناسب

نحصـر بـه   متواند از تأثيرات  گفت كه هر يك از اين عوامل مي

ــه  ــوده و ب ــردي برخــوردار ب ــه ف ــا را   گون ــار م ــاوت رفت اي متف
خود قرار دهد كـه مـا در اينجـا بـر اسـاس روش       الشعاع تحت

 ةتحليلـي بـوده و بـه شـيو     _   نگارش مقاله كه روش توصـيفي 
اسنادي صورت گرفته، هر يـك از آنهـا را بـه اختصـار      ةمطالع

 .دهيم مورد بررسي قرار مي
 :ها و بحث يافته

 فشار هوا
اوكراينـي   پژوهشـگران فشار هوا دائم در حال نوسان است. 

هـاي   اند كه نوسانات جوي فشـار هـوا، در فركـانس    ثابت كرده
هاي ذهني خواهـد شـد    پايين منجر به ايجاد اختالل در فعاليت

كه در نتيجه سبب كاهش تمركـز و همچنـين كـاهش عملكـرد     
اس اگـر گـاهي   شـود. بـر ايـن اسـ     مدت انسان مي كوتاه ةحافظ

دليل با مشكل عدم تمركز در حين انجام كاري مواجه شديد،  بي
 ها برخي پژوهش هاي توانيد فشار هوا را سرزنش كنيد. يافته مي

اند كه نوسانات فشار هوا در آزمايشگاه باعـث تغييـر    نشان داده
شـود و   فركانس ضربان قلب و فشار خون افراد مورد آزمون مي

مـل بـروز عوارضـي همچـون سـردرد،      عاتوانـد   اين روند مـي 
 .)3هاي عصبي افراد باشد ( خوابي و واكنش بي

 دما و رطوبت
كلي بدن براي ايجاد گرماي مورد نياز هنگام كـاهش   طور به

هنگـام مواجـه شـدن بـا درجـه       شديد و ناگهاني دمـاي هـوا و  
هــاي بــاال در روزهــاي گــرم و تابســتاني بــا موانــع و  حــرارت

 ردليل اغلب د همين  شود و به مواجه مي مشكالت بسيار زيادي
چنين شرايطي ميزان مرگ و مير در ميـان سـالمندان بـه ميـزان     

 38يابد. در شرايطي كه دمـاي بـيش از    قابل توجهي افزايش مي
گراد براي مدت زماني بيشـتر از يـك هفتـه ادامـه      سانتي ةدرج

 درصـد افـزايش   10داشته باشد، ميزان مرگ و مير افراد نيز تـا  
خواهد يافت. جالب اينكه در روزهايي كه دماي هوا نسبت بـه  

زمـاني از سـال افـزايش     ةبيني شده براي يـك دور  شرايط پيش
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پذيري افراد نيز افزايش خواهد يافت كـه   ، ميزان تحريكيابد مي
هـاي غيرعـادي و غيرمنطقـي از سـوي      سبب رفتارها و واكنش

شـرايطي ميـزان   شود. در بسياري از شـهرها در چنـين    افراد مي
خشونت در ميان افراد در مقايسه با شرايط عادي افـزايش پيـدا   

روزهـاي گـرم و    ،شـده  هاي انجام بررسي اساس خواهد كرد. بر
ها دارنـد كـه    مرطوب، بيشترين تأثير را بر اخالق و رفتار انسان

هاي روزمره، ضعف هوشـياري،   خوابي، كاهش فعاليت سبب بي
پذيري  بت به محيط اطراف، تحريكواكنش نسايجاد اختالل در 

تـر   شوند. اين در حالي است كه در روزهاي خنك و رخوت مي
هـاي روزانـه    كه رطوبت هوا نيز كمتر باشد هوشياري و فعاليت

خـو و رفتـار    و افراد نسبت به ديگران خلـق  افراد تشديد شده و
 بهتري خواهند داشت.

 تابش آفتاب
ي احساس شـادماني  بديهي است كه اغلب در روزهاي آفتاب

شـمار   هايي با تأثير مثبـت بـه   كنيم. روزهاي آفتابي از محرك مي
آيند و كاهش تابش نور آفتاب سبب ايجاد اختالالت عاطفي  مي
احساسي خواهد شد. هيپوتاالموس بخشي از مغـز اسـت كـه     و

نقش مهمي در كنترل اعمال حياتي بدن دارد. اين بخش از مغز 
كند سـپس تحريـك    ه چشم عبور ميتوسط نور طبيعي از شبكي

شده و اگر ميزان نور ورودي به چشم كاهش پيدا كند، سـرعت  
انجام اعمال حياتي بدن نيز كاهش پيدا خواهد كـرد. از عالئـم   

توان به احساس خستگي در طـول   ناشي از چنين اختالالتي مي
روز، پرخــوري و رفتارهــاي پرخاشــگرانه اشــاره كــرد. در     

سـتان در مقايسـه بـا ديگـر فصـول سـال       هاي بهـار و تاب  فصل
بـر ايـن    از پژوهشگرانكنيد. برخي  احساس شادابي بيشتري مي

در معرض تابش نور آفتاب نقـش بسـيار   باورند كه قرار گرفتن 
آفتاب سـبب افـزايش    مهمي در ايجاد چنين احساسي دارد. نور

 ةماد Serotoninشود. سروتونين  ترشح سروتونين در بدن مي
ر آرامـش د  ت كه در ايجـاد احسـاس خشـنودي و   شيميايي اس

همـين سـبب تعـداد مبـتال بـه        افراد نقش بسيار مهمي دارد. به
افســردگي در كشــورهايي ماننــد نــروژ كــه در فصــل زمســتان 

هاي بسياري طوالني دارد به مراتب  روزهاي بسيار كوتاه و شب
ي است. روزهاي تابستان از هـر  يبيشتر از ديگر كشورهاي اروپا

هاي ورزشي يا تفريحي مناسب هسـتند.   براي انجام فعاليت نظر
شبانه روز بـه انجـام    اين در حالي است كه اختصاص زماني از

مندي افـراد از   هايي اغلب، سبب احساس رضايت چنين فعاليت
كه تابش  توان گفت عالوه بر اين زندگي خواهد شد. بنابراين مي

لـوژيكي شـرايط   افـزايش طـول روز از نظـر فيزيو    نور آفتاب و
وجـود   مناسبي را از نظر سالمت جسماني و رواني براي بدن به

اين شرايط آب و هـوايي   ،كه به اين باتوجه و همچنين آورند مي
گونه محدوديت و مـوانعي   صرف نظر از افزايش دماي هوا هيچ

هـا ماننـد ورزش،    هاي مورد عالقه انسـان  را براي انجام فعاليت
تواند نقش مهمي در بهبود  آورد، مي ميتفريح و سفر به وجود ن

وزش باد و همچنين   وضعيت رواني افراد داشته باشد. بارندگي،
كاهش طول روز در فصـول سـرد سـال اغلـب مـانع از انجـام       

تواند در  ها خواهد شد كه مي انسان ةهاي عادي و روزمر فعاليت
گذار باشد. همچنـين تغييـرات آب و هـوا     ايجاد افسردگي تأثير

تـأثير   شان نيـز تحـت   تواند روحيات افراد را در رژيم غذايي مي
قرار دهد. وقتي هوا سرد و باراني اسـت، اغلـب افـراد تـرجيح     

دهند غذاهاي گرم حاوي كربوهيدرات كه سرشار از انـرژي   مي
خود قرار دهند. در اين روزهـا   ةغذايي روزان ةاست را در برنام

افزايش خواهد يافـت.   مصرف اين گروه از غذاها در ميان افراد
در حالي كه طـي روزهـاي گـرم و تابسـتاني تمايـل افـراد بـه        

سبزيجات و ميوه افزايش خواهـد يافـت.     خوردن غذاهاي خام،
توانـد نقـش    افراد نيز مـي  ةغذايي روزان ةكه برنام به اين باتوجه

توان  ها داشته باشد، مي وخوي آن مهمي در تغيير رفتارها و خلق
غذايي روزانـه   ةتغيير در برنام ةا بر رفتار در نتيجتأثير آب و هو

را نيز مورد تأييـد قـرار داد. سـفر بـه منـاطق گـرم در سـرماي        
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زمستان يا گذراندن سـاعات بيشـتري از روز در هـواي آزاد بـا     
تواند نقش بسيار مهمي در افزايش سالمت  شروع فصل بهار مي

ي بـيش از  گرمـا   انسان داشته باشـد، وخوي  خلقذهني و بهبود 
حد هوا نيز در فصل تابستان سطح تحمـل افـراد را بـه نسـبت     

بـراي مثـال وقتـي زمسـتان را پشـت سـر        داد،كاهش خواهـد  
كنيـد، بـدون ترديـد     گذاريد و هـواي بهـاري را تجربـه مـي     مي

 .)4گر خواهيد بود ( تغييرات محسوسي را در رفتار خود نظاره
 باد

خوشايندي دارند. اغلب افراد نسبت به وزش باد احساس نا
، سـبب افـزايش   سر و صداوزش دائمي باد يا وزش بادهاي پر 

شـود. اغلـب از بادهـاي     مـي پـذيري افـراد    خستگي و تحريـك 
چرا كـه وزش  شوند؛  عنوان بادهاي ناخوشايند ياد مي موسمي به

سبب ايجاد اضطراب، فشـارهاي روانـي،     اين نوع بادها معموالً
شـود. وقتـي بادهـاي موسـمي      خوابي شبانه مـي  افسردگي و بي

 ةدرج 15ساعت،  2وزند، دماي هوا در مدت زماني كمتر از  مي
يابـد. وزش چنـين بادهـايي در منـاطق      گراد كـاهش مـي   سانتي

العـات انجـام شـده    شـود. مط  كوهستاني سبب سقوط بهمن مي
بادهاي موسمي و افزايش تصادفات رانندگي  ارتباط ميان وزش

تي اقـدام بـه خودكشـي در ميـان     و همچنين ارتكاب جرم و ح
 افراد را مورد تأييد قرار داده است و به همين علت در اقدامات

گيرنـد. اگرچـه    يز مدنظر قـرار مـي  قانوني اغلب چنين عواملي ن
نوز علت اصلي تأثير وزش باد بر چنين رويـدادهايي شـناخته   ه

 نشده است.
 باران

واي آزاد پس از بارش باران از قدم زدن در ه طور معمول به
كنيد، اين پديده روشي طبيعي بـراي توليـد    آرامش مي احساس

هاي مثبت در محيط است. بنابراين بهتر است پس از بـاران   يون
از منزل يا محـل كـار خـود خـارج شـده و در چنـين فضـايي        

 .)5( اس رضايت و خشنودي را تجربه كنيداحس

در منــاطق وخــوي  خلــقتغييــرات جــوي بــر روي  ةآســتان
ميشـيگان   اهـالي گراد،  سانتي ةدرج 22آمريكا در دماي مختلف 

) تگـزاس  6گـراد (  سـانتي  درجة 13ايران   گراد، درجة سانتي 18
گراد وضع رفتاري طبيعي و متعادلي دارند و بـا   سانتي ةدرج 30

كاهش يا افزايش دما تغييرات رفتاري آغاز خواهـد شـد. بـراي    
ها  اي رفتاري انسانه كه تغييرات آب و هوايي بتواند ويژگي اين

 30خود قرار دهد، بايـد فـرد حـداقل بـه مـدت       تأثيررا تحت 
دقيقه در معرض هواي آزاد قرار گيرد و در غيـر ايـن صـورت    
تغييرات ايجاد شده چندان محسوس نخواهد بود. همچنين قرار 
گرفتن افراد در فضاهاي بسـته در شـرايطي كـه هـواي بيـرون      

هـاي   محدود شـدن توانـايي  حوصلگي و  مساعد باشد، سبب بي
كنند اگر  بر اين اساس روانشناسان توصيه مي، ذهني خواهد شد

هاي ذهني، روحـي   به دنبال راهي براي از ميان برداشتن ناتواني
و رواني خود هستيد، بهتر است در شرايط جوي مسـاعد زمـان   

 .)7بيشتري را در هواي آزاد سپري كنيد (
 هـا  زيستگاه تأثير به اسالمي دانشمندان و متفكران ديرباز، از

 يـادآور  را آن ييها مناسبت به اند و داشته توجه انسان زندگي در

نـوع   در يـايي جغراف شـرايط  و و هـوا  آب معتقدند آنان .اند شده
 دارد . سزاييب تأثير او شخصيت يريگ شكل و انسان زندگي

بـر انسـان از ديـدگاه     وجغرافياي پزشكي محيط زيست تأثير
 ن اسالمي و غيراسالميانديشمندا

گـذار فرهنگـي و   تأثيرجغرافياي پزشكي با تمركز بر عوامل 
ــدگي بيمــاري  ــوژي و پراكن ــاطق  اكولوژيــك، اتيول هــا را در من

هـاي سـنجش فضـايي     مختلف جغرافيايي با استفاده از تكنيـك 
 .)8دهد ( مورد بررسي قرار مي

جغرافياي پزشكي علمي است كه به شناخت عوامل طبيعي 
 ةپـردازد و سـابق   ليمي مؤثر بر سالمت و بيماري انسان مـي و اق

م مـيالدي در  دو ةهاي پزشـكي اوايـل هـزار    اي در نوشته ديرينه
مفصـل   طور  بهسينا  ابن قانونويژه در كتاب  كشور ايران دارد، به
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هــاي مســري و  انتشــار جغرافيــايي بســياري از بيمــاري ةدربــار
ت و بيمـاري و حتـي   شرايط اقليمي بر سـالم  تأثيرغيرمسري و 
 .)8ها و شيوع و بروز آنها توضيح داده شده است ( نوع بيماري

توانـد   محيط زيست در زنـدگي انسـان را كسـي نمـي     تأثير
چنان اهميتي برخوردار اسـت كـه    ناديده انگارد. اين موضوع از

وجـود   ا بهه در كنار ساير دانش» اكولوژي«عنوان دانش جديد  به
روابـط ميـان    ةمطالعـ «عبارت اسـت از:  است. اين دانش،  آمده

» اكولـوژي انسـاني  «بنـابراين،  » موجودات و محيط زيست آنهـا 
محـيط   تأثيرانسان بر روي محيط زيست و  تأثيرتحقيقي درباره 

» راجــرز«محــيط زيســت بــه قــول  .اســتزيســت بــر انســان 
ل مـادي و  يوسـا (متخصص دانش اكولـوژي) نـه فقـط شـامل     

، بلكـه اشـياي غيرمـادي    شـود  مي فضاي محيط بر دنياي انسان
اي  هكه در واقع طيف گسترد، )9( گيرد مي (فرهنگ) را نيز دربر

كننده، اعم از انسـاني و غيرانسـاني، ملمـوس و     از عوامل احاطه
 .)10( گويند "محيط"غيرملموس را 

محـيط اطـراف بـر او اثـر      .اسـت  پذيرتأثيرانسان موجودي 
 .يابد ي او شكل ميگذارند و شخصيت او در محيط زندگ مي

دانشمندان مباحث تربيتي، محـيط زنـدگي انسـان را بـه دو     
 :اند نوع مهم تقسيم كرده

هـا   الف ـ محيط اجتماعي: منظور از محيط اجتماعي، انسان 
 كـرده و روابط و پيوندهايي است كه افراد يك جامعه را احاطه 

هـاي جمعـي و    رسـانه  ةوسـيل  پيوندهاي فرهنگي كـه بـه   ؛است
 ،گيـرد  سـيما صـورت مـي   وات و كتـب و صدا و نشـري مجالت 

پيوندهاي سياسـي   ،...داد و ستد و  ةوسيل به پيوندهاي اقتصادي
بين افراد حاكم است  كهحكومت، و پيوندهاي اخالقي  ةوسيل به

 هـايي  موضـوع محيط اجتمـاعي،   ةدهند و خالصه عوامل تشكيل
است كه در دانش اجتماعي و علوم انسـاني مـورد بحـث قـرار     

 شخصيت انسان نقش  تكوينگيرد. اين نوع محيط در  مي
 

 .يتي بايد بحث شودسزايي دارد كه در مباحث تربب

عوامـل   ةمحيط جغرافيايي (طبيعي): منظور از آن، همـ ب ـ  
از: آب و هوا، نور و  است انسان است و آن عبارت ةدربرگيرند

هر امر مادي كه انسان بـه   حرارت، مسكن و خوراك، پوشاك و
اي در  بـه مقـدار قابـل مالحظـه    كه است،  پيدا كردهها احاطه آن

شخصيت او مؤثر است و هر انساني تا حدي صـفات و   تكوين
كـه   خلقياتش متناسب با محـيط زيسـت طبيعـي اوسـت؛ چنـان     

محيط زيست طبيعي در تشكيل صفات جسماني، از سـفيدي و  
سياهي و رنگ مو، چاقي و الغـري و بلنـدي و كوتـاهي قـد و     

 .بسزايي دارد تأثيرو ساير صفات جسماني  مزاج

مهـم توجـه    ةمتفكران و دانشمندان نيز از ديرباز به اين نكت
اند؛ آنان معتقدند كـه   آن را يادآور شده هايي داشته و به مناسبت

شرايط زنـدگي و آب و هـوا و شـرايط جغرافيـائي در زنـدگي      
ـ  ب تأثيرن شخصيت وي يانسان و در تكو ه سزايي دارد. توجـه ب

ــژ  ــايي، وي ــوليتن ةمحــيط جغرافي ــا ژئوپ ــا نيســت، بلكــه   تنه ه
، سياستمداران، نظاميان و علماي اجتمـاع  فيلسوفانانديشمندان، 

خلـدون،   سينا و منتسكيو و ابن از هردوت و ارسطو گرفته تا ابن
اند. پيـروان   تار انساني مورد بررسي قرار دادهاقليم را با رف ةرابط

آب و هـوا و   تـأثير بـل از مـيالد،   مكتب بقراط در قرن پـنجم ق 
شرايط جغرافيائي را در عادات و اخـالق و فيزيولـوژي انسـان    

 .كردندمطرح 

ارسطو، بر اين باور بود كه: انسان و محيط زيست دو چيـز  
وي، انســان هــم از عوامــل  نظــر بــهجداناپــذير از يكديگرنــد؛ 

 تـأثير و هـم از نهادهـاي سياسـي،    جغرافيايي (محـيط طبيعـي)   
 .)10( ذيردپ مي

هـاي زمـين را در    سينا، پستي و بلندي فيلسوف مشهور، ابن
دانسـت. وي   يابي تـن و روان آدمـي مـؤثر مـي     چگونگي سامان

 سكونت انسان را سبب چاالكي و دليري  ةكوهستاني بودن منطق



 ... نقش پارامترهاي اقليمي بر سالمت 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  --- 18

 ةدانسته و متقابالً بر اين باور بود كه پستي و خفگـي منطقـ  
دارد. وي درايـن بـاره    سكونت، افسردگي و بيمـاري را در پـي  

 :نويسد مي

ساكنان مناطق مرتفع و كوهستاني، نيرومند، قوي بنيه، دلير "
اند و كساني كه در منـاطق خـوش آب و هـوا سـكني      و چاالك

 اند از نشـاط و شـادابي و سـالمتي خاصـي برخوردارنـد      گزيده
هاي مرتفع، تندرست، نيرومند، چست و  مردمان سرزمين .)11(

عمر زياد هستند، و ساكنان منـاطق سـنگالخي    چاالك و داراي
اند، قوي بنيـه   داراي تن سخت و درهم فشرده و مفاصل محكم

اغلـب  هـا زيـرك و    ها دليرند، در ياد گـرفتن حرفـه   و در جنگ
 .)11( "خواب و بداخالق هستند كم

، بـر سـاكنان آنـان    هـا  گونه كه پستي و بلندي سرزمين همان
هاي فصلي و نيز آب و هوا مناطق  م، بادها و نسيگذارد مي تأثير

هاي متفاوتي هستند. تأثيرگوناگون بر جسم و جان انسان داراي 
كنـد و بـر عكـس نسـيم      باد پاييزي بدن را خشك و پژمرده مي

دهـد، خسـتگي را از    افزاست، دل را جال مـي  دلنواز بهاري روح
 اي وصـف نشـدني  زدايـد و آدمـي از نشـاط و شـادابي      تن مـي 

 .شود برخوردار مي

نـاطق سردسـير،   ما مردم ساكن مناطق گرمسير، در مقايسه ب
هــاي بســياري در جســم و جــان و تــن و روان   داراي تفــاوت

تنها به رنگ پوست  هستند؛ آب و هواي مناطق مسكوني آنان نه
آنـان نيـز،   وخوي  خلقگذارد، بلكه حتي  مي تأثيرو زيبايي اندام 

 .پذيرد تأثير مياز آن 

نكته توجه داشته و بر آن  به اينن همواره دانشمندان مسلما
اند، از اين روي به تعريف آب و هواي خوب و بـد   تأكيد كرده

 .اند پرداخته

سينا معتقد بود كه ساكنان مناطق سردسير، نيرومنـد و از   ابن
مسـكوني آنـان    ةدل و جرأت بيشتري برخوردارند و اگر منطقـ 

 .اند تازهمرطوب نيز محسوب شود، مردمانش چاق و تر و 

وي همچنين مردم مناطق مرطوب را به زيبارويي توصـيف  
كـه آنـان در    كنـد  مـي كرده و در عين حال بر اين نكتـه توجـه   

 .شوند ورزش زود خسته مي

شـود كـه روحيـه و حـاالت و رفتـار       همچنين او متذكر مي
مردم مناطق خشك كامالً برعكس حاالت و رفتار مردم منـاطق  

 .)11( مرطوب است
كلي در معرفـي هـواي خـوب و بـد چنـين       طور  بهينا س ابن

هواي خوب و مطلوب، هوايي است كه آزاد باشـد و  «گويد:  مي
مواد خارجي از قبيل بخار و دود با آن نياميخته باشـد و نيـز در   
بين ديوارها و سقف محبوس نباشد (و آن در صورتي است كه 

هـاي  هـواي جا  تباهي فراگير بر هوا عارض نشده باشد وگرنـه 
است) و بوي بـد بـه دور باشـد؛ هـواي آزاد      تر سرپوشيده سالم

هـاي مطبـوع مـدد     عالوه بر شرايط يادشده، الزم است از نسيم
و  هـا  در بلندي بخش غالباً گيرد. بديهي است كه بادهاي سالمت

گوييم هوايي كـه بعـد    كلي مي طور به وزد. هاي هموار مي جلگه
گام طلوع خورشـيد زود  و هن از غروب خورشيد زود سرد شود

گرم شود، هوايي لطيف است و در حالـت عكـس مخـالف آن،    
 بدترين هوا آن است كه دل را افسرده و نفس را تنگي بخشـد. 

هواي آلـوده، تـنفس را   «گويد:  سينا در مورد هواي آلوده مي ابن
كنـد. وجـود هـواي آلـوده را بـا دو       تنگ و اخالط را زياد مـي 

كـه در چنـين هـوايي     : نخست اينتوان تشخيص داد عالمت مي
؛ دوم شـوند  ستارگان كوچك در آسمان بـه زحمـت ديـده مـي    

يابـد و ايـن    يكه درخشندگي ستارگان درخشـان كـاهش مـ    اين
 .)11( »رسند مي نظر بهاجرام مرتعش 

ــار شــرايط    ــه تفصــيل از آث ــرن هيجــدهم ب منتســكيو در ق
لـيم،  جغرافيائي سخن گفت. منتسكيو عوامل جغرافيائي مانند اق

ي را نشيني و صحرانشـين  منابع طبيعي، كوهستاني بودن يا جزيره
داند. منتسكيو در اثر مشهور خـود   اقوام مؤثر ميوخوي  خلقبر 

ــار» القــوانين  روح« طبيعــت و آب و هــوا بحــث كــرده و  ةدرب
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صفات روح و عواطف انساني در اثر آب و هواهاي "گويد:  مي
اليـه   هـواي سـرد منتهـي   گويد كـه   مختلف تفاوت دارند. او مي

كند و ايـن انقبـاض باعـث     الياف خارجي بدن ما را منقبض مي
افزايش فعاليت آنها شده، موجب برگشت خون از انتهـاي بـدن   

 كـرده به طرف قلب شده و هواي سرد طول اين الياف را كمتـر  
تهي اليه اليـاف  برعكس هواي گرم منيد. افزا و بر نيروي آنها مي
كاهد.  ند و از نيرو و قابليت حركت آن ميك را سست و دراز مي

يابـد   سردسير پرورش مـي  مناطقاز نظر منتسكيو انساني كه در 
تر، اعتماد به نفس، گذشت، عـدم   داراي قوت بيشتر، قلبي قوي

مونتسكيو  .)12( انتقام، صداقت و دوري از حيله و نيرنگ است
ت ات درجـا تـأثير در كتاب خود اين بحث را با شرح جالبي از 

سـرد،   منـاطق كنـد: در   مختلف هوا بر ارگانيسم انسان آغاز مـي 
مردم قدرت بيشـتري دارنـد، در نقـاط سردسـير، كـار قلـب و       

گيـرد...   واكنش انتهاي الياف (تبادالت مويرگي) بهتر صورت مي
كنـد و در نتيجـه،    تر به سوي قلب جريان پيـدا مـي   خون آزادانه

ج متعـددي بـه بـار    . اين برتري قـدرت، نتـاي  تر است قويقلب 
و  گسـتاخي و دالوري بيشـتر اسـت    هـا  كه يكـي از آن  آورد مي

جويي و نيز  ديگر آن، احساس برتري و ميل شديد به كينه ةنتيج
 ةامنيت خاطر و صـراحت بيشـتر، بـدگماني و سياسـت و حيلـ     

در كشورهاي شـمال،  «نويسد:  همچنين وي مي .)3( كمتر است
الم و خوب شـناخته شـده   بدن شبيه به يك ماشيني است كه س

باشد؛ اما زمخت است. چنين بدني لذت خـود را در چيزهـايي   
داند كه بيشتر اعمال بدني را تحريك كند و بنابراين از شكار  مي

برنـد. در كشـورهاي    و مسافرت و جنـگ و شـراب لـذت مـي    
هايي خواهيد يافت كـه كمتـر معايـب دارنـد و بـه       شمالي ملت

لهجـه و تقـوي در آنهـا يافـت      كافي صداقت و صراحت ةانداز
شـويد،   شود؛ ولي به كشورهاي گرمسـير وقتـي نزديـك مـي     مي

شـويد.   اخـالق دور مـي   ةگمان خواهيـد كـرد كـه از سرچشـم    
خواهـد   هر كس مي ؛كند عواطف شديد توليد جنايات بزرگ مي

مزاياي تسكين اميال و عواطف را از دست ديگري بربايد و بـه  
ــد.  ــيص ده ــود تخص ــروفش  وي . )12( »خ ــر مع ــان اث در هم

شود  آب و هواي گرم، كم و بيش موجب سستي مي«نويسد:  مي
آن نقاط را  ةو برعكس در آب و هواي سرد اثري است كه سكن

تواننـد زحمـات سـخت و     مـي  كنـد و  مـي كم و بيش نيرومنـد  
ملـل و   ةيسـ تنهـا بـا مقا   الني را تحمل كنند؛ اين موضوع نـه طو

كه هرگاه در يك كشور نيـز  شود، بل كشورهاي مختلف ثابت مي
، ايـن  كنيـد نقاط گرمسير و سردسير آن را با هم مقايسـه   ةسكن

ت و فعاليت ملل شمالي ئجر براي مثالآيد.  دست مي حقيقت به
طـور   چين زيادتر از فعاليت ملل جنوبي آن كشور است و همين

 »اسـت جنـوبي آن بيشـتر    ةشـمالي از سـكن   ةكـر  ةفعاليت سكن
)12(. 

خـويش تأكيـد    ةخلـدون نيـز در مقدمـ    بـن مورخ مشـهور ا 
 كـرده فراواني بر آب و هوا و نقش آن در امر عمران و آبـاداني  

است؛ وي معتقد است كه ساكنان مناطق معتدل (كه از حـرارت  
زمـين در اماننـد) از جهـت     ةسوزان جنوب و سرماي شمال كر

و صورت و سيرت در اعتدال قـرار دارنـد و بـراي    وخوي  خلق
ــدن  ــاد تم ــران، مايج ــش  و عم ــر و دان ــاد و هن ــاش و اقتص ع

ها پيش بـرده و   ترند. او مرز اين بحث را تا مسئله نبوت مناسب
دليل بعثت انبياء در ايـن منـاطق را (چـرا كـه خبـري از بعثـت       
پيامبري در مناطق قطب شمال يا جنوب به ما نرسيده است) در 

نـاطق  م همين نكته دانسته و رشد علوم و صنايع و ... را در اين
شود كـه دوري از   داند و متذكر مي در ارتباط با همين مطلب مي

اعتـدال در آب و هـوا، موجــب دوري از دانـش و ديـن و نيــز     
 .شود دوري از رفتارهاي انساني مي

عداد، محيط زيست بـر هـوش و اسـت   «افزايد:  خلدون مي ابن
گذارد و سـالمتي عقـل و روح و    درايت و كفايت فردي اثر مي

در اعمال و رفتـار در گـرو سـالمت محـيط زيسـت       روي ميانه
زمـين، از نشـاط و شـادابي     ةكـر است. ساكنان منـاطق معتـدل   
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اي برخوردارند، روش آنان معتـدل و منشـي ميانـه دارنـد،      ويژه
كمتـر و آبـاداني و عمـران در     نافراط و تفريط در زنـدگي آنـا  

مناطق آنان بيشتر اسـت. اعتـدال بـر جسـم و رنـگ پوسـت و       
 ،و عقايد آنان حاكم است، دورانديشي و تعقل در امـور اخالق 

در بينشـان   سري و شـادي بـيش از حـد    آنهاست و سبك ةشيو
رواج دارد، نوع قد و قامت، رنگ و چگونگي انـدام ظـاهري و   
دروني و حتـي فكـر و انديشـه و اخـالق و مـنش هـركس بـه        

 .)1( »طبيعت و محيط زيست وي بستگي دارد.
ها، يعنـي   كن در كوهستانامردم س« :گفته است كههمچنين 

خيزند و نگـر و اهـل تفكـر و سـحر     يشـتر آينـده  مناطق سـرد، ب 
 .)1( »آورند. سال آينده را فراهم مي ةهمواره آذوق

مردم اروپا دليرنـد،  «كه:  ارسطو نيز بر اين مسئله تأكيد دارد
 .)13( .»اند باهوشهوش، ليكن مردم آسيا  ولي كم

ها  كه پستي و بلندي سرزمين يابيم از مطالب ذكر شده درمي
و نيز گرمسير و سردسـير بـودن آب و هـواي منـاطق (شـرايط      

بسيار مهمي دارند؛  تأثيرآدمي اقليمي) مختلف بر جسم و روح 
 ةي كه حتي شكل ظاهري و رنگ پوست هركس با منطقطور  به

مسكوني او در ارتباط مسـتقيم اسـت و عـالوه بـر آن، شـرايط      
و رفتار و منش انسان اثـر قابـل تـوجهي    خوي و خلقاقليمي بر 

 .دارد

كه، محيط جغرافيائي حتي بـر سياسـت،   شايان ذكر اين ةنكت
اي از  عـده  كـه  اي گونـه  گذارد؛ به مي تأثيراجتماع، و اقتصاد، نيز 

ماندگي و يا پيشرفت جوامع بشري را مربـوط   دانشمندان، عقب
نـد. گروهـي   دان جغرافيائي و اوضاع اقليمـي آن مـي   به موقعيت

جغرافيائي را  هاي گذاري موقعيتتأثير ةريديگر از دانشمندان دا
نواهــا و انــد كــه حتــي موســيقي، ســازها،  آنقــدر وســعت داده

هاي اقوام مختلف را بازتاب اوضاع و احوال جغرافيائي و  رقص
دانند. گروهي از دانشمندان معتقدند كـه   اقليمي مختلف آنها مي

هـاي   مستقيمي در منازعـات و بحـران   تأثيرعوامل ژئوپوليتيكي 

قومي داشته و طبيعت و ساختار جغرافيائي جوامع نقش بزرگي 
هـاي   گويند: كوه كند. آنها مي در ساختار روحي مردم نيز ايفا مي

انـد كـه غـرور و     بلند و سر به فلـك كشـيده، معلمـان بزرگـي    
آموزند و زندگي در آغوش آنهـا   سركشي را بر ساكنان خود مي

انسان را سخت و مقاوم بار آورده و ساختار رواني او را  ةروحي
ها  آورد. طبيعت نقش مؤثري در هويت ملت به شكل كوه در مي

ها داشته كه صفحات نخستين تاريخ بشر گـواه روشـني    و تمدن
 .بر آن است

 يخودكشو  فصول ييرتغ
 فـرد  آگاهانـه  اقـدام  اثر در از: مرگ است عبارت ودكشيخ

گيرد.  يم صورت مختلفي هاي يزهانگ باكه  خود نبرد بين از براي
 مختلف كشورهاي در مير و مرگ علل ميان در خودكشي جايگاه

 بسـتگي  جهـان  در هـا  آن جغرافيايي موقعيت به و متفاوت است

 و طبيعـي  شـرايط محـيط   جغرافيـايي،  موقعيـت  زيـرا  دارد.

 آورد. ميـزان  يمـ  وجـود  بـه  را اقليمـي  هـاي  يژگيو خصوص به

 انساني خصوصيات با طبيعي محيط شرايط عالوه بر ها يخودكش

 و كهـن  باورهاي زندگي و ةشيو مذهب، (مانند كشورها ساكنان
 و دموگرافي هاي يژگيو همچنين و زندگي) به نگرش در جديد

 و مـرگ  علل ميان در خودكشي آمريكا در دارد. ارتباط غيره نيز
 و مـرگ  لعل ميان در و هشتم كشور جايگاه جمعيت كل در مير
 داده است. اختصاص خود به را سوم جايگاه نوجوانان مير

 و آب خصـوص  بـه  طبيعي، محيطي شرايط مطلقه حاكميت
 و گيـاه زنده ( موجودات اجتماعي و رفتارهاي بيولوژيك بر هوا

 اين اما است؛  بوده پذيرفته شده و بديهي امري ديرباز از حيوان)

 شـده  پذيرفتـه  اگرچه قلتع ةقو دليل به انسان مورد در حاكميت

 مطالعـه  بـا  اسـت  قـادر  انسان كه چرا نيست؛ مطلقه ليكن است،

 را راهكارهايي خود بر آن اثرات و شناخت طبيعي محيط شرايط

 و اسـت  چنـين  نيـز  خودكشي مورد يابد. درب آن از رهايي براي
 اثر بر روي بسياري پژوهشگران جهان سراسر در كه هاست سال
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 تا كنند يم كار خودكشي به تصميم براي راداف روي بر هوا و آب

 را الزم اقدامات هوا و آب شرايط بيني يشپ با نهايت، بتوانند در

 عمـل  بـه  خودكشـي  بـه  تصميم افراد اجراي از جلوگيري براي

هاي بيولوژيك بدن كـه در اثـر تغييـر فصـول      يتمر ييرتغ .آورند
 هـاي  مـاري يب بـه  اسـتعداد  تغييـر  ةزمين توانند يمشود  ايجاد مي

آورنـد.   وجـود  بـه  را يخودكشـ  و افسـردگي  جمله و از مختلف
 كه فصلي متغيرهاي بيوشيميايي تغييرات جستجوي با براي مثال

 توان تغييرات يم هستند، درگير خودكشي هاي شناسي سيبآ در

 .)14( كرد توجيه را ها خودكشي فصلي
 يرو بر كه يا مطالعه با  Finishسالمت عمومي ملي انستيتو

 هالل، محاق،( ماهرؤيت  فازهاي و فصل به باتوجه ها يخودكش

 بيشـترين  كـه  اعـالم كـرد   داد، انجام هلند كشور در بدر) و ربيع

 تابستان بهار، زمستان، يها فصل در ترتيب به ها يخودكش ميزان

 بـه  پاسـخ  در انستيتو اين محقق پارتنن دهد. دكتر يم رخ و پاييز

 از هدف« :گفت بود، چه فنالند تاز مطالعا هدف كه سؤال اين

 هـاي  يخودكشـ آيا  بدانيم كه بود سؤال اين به پاسخ مطالعه اين

. »خيـر  يا دارد سال و ماه روز، با ارتباطي ساالنه و ماهانه روزانه،
 زمان همواره و هم تغييرات با كه است معتقد پارتنن دكتر. )15(

 يـر تغي دسـتخوش  بـدن  بيولوژيك ساعت  حرارت ةدرج و نور

 در بيشـتر را  فعاليـت  ةانگيز ،نور افزايش بهار اوايل شود. در يم

 گـرم  كـافي  ةانـداز  به هوا هنوز كه حالي در كند، يم فراهم افراد

 هنـوز  كـه  كنـد  يمـ  تصـور  بـدن  بيولوژيكي ساعت است، نشده

 افسرده بيماران اطالعات براي هماهنگي عدم ايناست.  زمستان

آسـيب   خـود  بـه  ايام اين در كه دارد احتمال بنابراين ؛است مضر
 كـه  زمـاني  در پـاييز  طـرف  به تابستان در پديده همين .برسانند

 رخ اسـت  متغيـر  حـرارت  ةو درجـ  يابـد  يم كاهش نور سطوح

 مـاه  فازهـاي  به را ها يخودكش باالتر ميزان پارتنن دكتر .دهد يم

ـ  گويـد  يمدهد. وي  مي نسبت نيز  و پـاييز  در هـا  يخودكشـ  ةقلّ
 كه زماني ماه جديد) اوايلهالل ( و محاق فاز با مانهمز زمستان

 مـاه بـدر (  فاز با زمان هم پاييز و بهار در و تر يكتار هوا شب در

 بنابراين، ؛دهد مي رخ داريم را نور ميزان افزايش كه كامل) زماني

 خودكشـي  هـاي  يـده ا بـراي  زماني خطرنـاكي  مراحل فازها اين

 )16. (است
 :گيري نتيجه

موجـودات   ةمل مهمي است كه در زندگي همآب و هوا عا
كه در سطح  هايي را گذار است. همچنين پديده ساكن زمين تأثير

دهد. بر ايـن   پيوندد را نيز تحت تأثير قرار مي زمين به وقوع مي
توانـد نقـش مـؤثري در     تـوان گفـت آب و هـوا مـي     اساس مي

ها داشته باشد. وقتي شرايط جوي مساعد باشـد،   روحيات انسان
محيط اطراف ما مملو از انرژي، زيبايي و شادماني خواهد بـود.  

اي از عناصـر مختلـف    هآب و هوا در حقيقـت شـامل مجموعـ   
تواننـد نقـش مهمـي در     باران يا برف اسـت كـه مـي   باد،  :مانند

روحيات انسان داشته باشند. وزش باد از يكسو بـا بـه حركـت    
كند و در جهت  هاي بادي، الكتريسيته توليد مي درآوردن آسياب

كنـد و از سـوي ديگـر سـبب      مثبت روحيات انسان عمـل مـي  
شـود. گـاهي بعضـي از منـاطق زمـين در       ويراني و خرابي مـي 

هــاي فصـلي قــرار   معـرض وزش بادهــاي موسـمي يــا طوفـان   
هاي شـديدي همـراه    گيرند. چنين بادهايي اغلب با بارندگي مي

شـوند.   هستند كه سبب وقوع سيل يا بالياي طبيعـي ديگـر مـي   
توانند آفتابي يا ابري بودن هـواي   كنند مي برخي از افراد ادعا مي

ساعات آينـده را از طريـق تغييـرات ايجـاد شـده در درونشـان       
بيني كنند. اگر چه ممكن است چنين ادعايي قدري عجيب  پيش

برسـد، امـا مطالعـات انجـام شـده توسـط دانشـمندان و         نظر به
هاي طبيعـي بـدن را    واكنشتأثير تغييرات جوي بر  پژوهشگران

مورد تأييد قرار داده و به اثبات رسانده است. بر اين اساس هـر  
گونه تغييرات جزئي ايجاد شده در دمـا، فشـار و رطوبـت هـوا     

تواند سبب ايجاد تغييراتي در رفتـار و شـرايط روانـي افـراد      مي
شود. وقتي هوا ابري و باراني است، بعضـي از افـراد احسـاس    
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كنند، در حالي كه وقتي  آلودگي مي راحتي يا خوابعصبانيت، نا
كنيم سرشـار از انـرژي و شـادابي     هوا آفتابي است، احساس مي

ـ   طـور معمـول   بـه ا بـاران  هستيم. از آنجا كه پيش از وزش باد ي
در فشار هوا ايجاد شده و سبب دردهاي استخواني  هايي نوسان

يي را هـا  تـوان وقـوع چنـين پديـده     شود، بر اين اسـاس مـي   مي
توان به  به آنچه پيش از اين گفته شد، مي باتوجهبيني كرد.  پيش

توانـد تـأثيرات    اين نتيجه رسيد كه تغييـرات آب و هـوايي مـي   
بـه اهميـت    باتوجهها بگذارد.  و رفتار انسانوخو  خلقجدي بر 

 به نام هواشناسي رفتاري بايد  يعلم جديد ،اين موضوع مبحث
 
 
 
 

ــ  هــاي  اي از رشــته ا مجموعــهمــورد توجــه واقــع شــود، ت
منظور ارائه خدمات به انسـان وارد   شناسي به هواشناسي و روان

طور كلي بر اساس مطالعات جغرافيـاي پزشـكي    عمل شوند. به
امل طبيعي اطـراف  اين نتيجه رسيد كه هر يك از عوه توان ب مي

. اگر ما دگذاراي متفاوت بر زندگيمان تأثير  گونه  توانند به ما مي
 ةهايي را شناسايي كنيم و اطالعاتي را دربـار  انيم چنين پديدهبتو

دست آوريم، بدون ترديد بهتر خواهيم توانست بر موانـع   آنها به
تـري را از نظـر    و مشكالت زندگي غلبه كرده و شرايط مناسب

 وجود آوريم. روحي، رواني براي زندگي خود به
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