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چکـیده
تقاضای روزافزون مردم برای مراکز تفریحی ،تحلیلهای اقتصادی-اجتماعی و بررسی کامل خواستههای مردم جهت
فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم را به موضوعی مهم تبدیل کرده است .هدف این تحقیق برآورد ارزش تفرجگاهی
پارک جنگلی چیتگر تهران بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تفرجگاهی مردم تهران به روش هزینه سفر منطقهای
میباشد .دادههای مورد نیاز تحقیق از قبیل خصوصیات اجتماعی -اقتصادی ،هزینه سفر و مسافت بازدیدکنندگان تا پارک
جنگلی چیتگر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و تکمیل پرسشنامههای آنالین در سال  1099استخراج شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن ،تحصیالت ،درآمد بازدیدکنندگان ،هزینه و بعد مسافت در استفاده از تفرجگاه
تأثیر جدی دارند .بررسی سطح درآمد بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای گردش در طبیعت و
تمایل به پرداخت ورودیه ،همبستگی وجود دارد .همچنین همبستگی قوی بین تعداد بازدیدکنندگان با هزینه سفر و بعد
مسافت وجود دارد .ارزش تفرجگاهی روزانه پارک جنگلی چیتگر معادل  212877907/7تومان برآورد شد که ارزش
اقتصادی باالی این تفرجگاه را نشان میدهد و لزوم توجه به مدیریت و توسعه گردشگری این منطقه را آشکار میسازد.

واژگـان کلـیدی :ارزشگذاری تفرجگاهی ،پارک جنگلی چیتگر ،روش هزینه سفر منطقهای ،تفرجگاه
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امروزه توسعه پایدار یک ضرورت برای کشورها و مناطق مختلف جهان است و برخالف الگوهای سنتی توسعه ،رویکرد توسعه
پایدار بر توسعه همه جوانب تأکید داشته و یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی با ارزش بودن سرمایههای محیطی و طبیعی
است(مهدی رحمتی و راضیه سایه  .)1098شناخت مناطق زیستمحیطی برای دستیابی به توسعه پایدار یک ضرورت برای ارائه
طرحهای مربوط به توسعه آن مناطق محسوب میشود(یداله و روح اله  .)1092در این راستا سنجش نقش و اهمیت منابع طبیعی،
تعدیل و اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی،
برخی از دالیل مهم ارزشگذاری و شناسایی عوامل تأثیرگذار در ارزش اکوسیستمها ،از دیدگاه اقتصاددانان و اکولوژیستها
میباشند(.)Asheim 2000
در میان مناطق زیستمحیطی ،جنگلها و پارکها ،کاالها و خدمات مصرفی و غیر مصرفی بسیار ارائه میکنند که به رفاه
انسانها میافزاید .زیربنا و قدم اولیه هر حرکتی در راستای درک اهمیت پارکها و مناطق جنگلی ،ارزشگذاری و برآورد ارزش
پولی خدمات و منافع آن است .هدف از برآورد ارزش این اکوسیستمها ،شناخت خدمات اکوسیستمهای مذکور ،اندازهگیری تأثیر این
منابع بر رفاه جامعه ،نشان دادن اهمیت آنها به مدیران ،ایجاد ارتباط بین سیاستهای اقتصادی و منابع طبیعی و جلوگیری از
تخریب و بهرهبرداری بیرویه میباشد .با آگاهی از خدمات محیط زیست طبیعی ،اهمیت و ارزش آنها مشخص میشود و میتواند
منجر به تصمیم گیری بخردانه ،برای استفاده از مواهب محیط زیستی گردد(.مرتضی تهامی پور و عبدالرحمن بی  .)1097بنابراین
ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی بهعنوان ابزار مدیریتی موثر جهت تصمیم گیری در زمینه برنامهریزی طرحهای توسعه مورد
استفاده مدیران محیط زیست قرار میگیرد .هدف اصلی از ساخت پارکها در سراسر جهان ،منافع بالقوه ای است که برای جامعه در
پی دارند .این منافع به دو دسته منافع شخصی و عمومی تقسیم بندی میشوند .منافع شخصی ناشی از استفاده تفریحی افراد جامعه
از مناظر طبیعی بوده و منافع عمومی ناشی از ارائه خدمات حفاظتی آب و هوا می باشد ،که کل جامعه از آن منتفع می
شوند( .)Topak 1999هیچ کدام از این منافع در بازار مبادله نشده و مانند سایر کاالها قابل قیمتگذاری در بازار نیستند .لذا در
ادبیات موضوع ،روش هایی ارائه شده اند که با استفاده از یک بازار فرضی ،این دسته از کاالهای غیر قابل مبادله در بازارهای واقعی
ارزشگذاری شوند(.)Pak and Türker 2006
ارزشگذاری خدمات غیر بازاری محیط زیست به دالیل مختلفی نیز مانند :شناخت و فهم منافع محیط زیستی و اکولوژیکی
توسط انسان ،ارائه مسائل و مشکالت محیط زیستی کشور به برنامهریزان ،سنجش نقش و اهمیت منافع محیط زیست در توسعه
پایدار و تخریب و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی دارای اهمیت است( .)Izadi and Barzgar 2011در اکوسیستمهای
جنگلی منافع اقتصادی بسیاری برای بشر فراهم میشود .به طور کلی این ارزش ها را به ارزش های مستقیم ،غیر مستقیم ،ارزش
انتخاب ،ارزش وجودی و ارزش میراثی تقسیم بندی کرد(رزیتا ,عبدالحمید معرفی  .)et al. 1396به گونه ای که اقتصاددانان
محیط زی ست به منظور ارزیابی ترجیحات و برآورد تمایل به پرداخت افراد در ارتباط با کاالها و خدماتی که برای آنها شکست بازار
یا تاثیرات خارجی وجود دارد روش های متنوعی پیشنهاد کرده اند( .)Poirier and Fleuret 2010این روش ها به طور کلی از
سه رهیافت مبتنی بر بازار )تمایل به پرداخت نسبت داده شده) ،رهیافت بازار فرضی (تمایل به پرداخت اظهار شده) و رهیافت
جایگزین بازار (تمایل به پرداخت مشهود) استفاده میشود .از روش های مورد استفاده در رهیافت نخست میتوان روشهای هزینه
جایگزین ،هزینه فرصت ،هزینه بیماری و تغییر در بهره وری ،از رهیافت دوم میتوان به روشهای ارزشگذاری مشروط ،رتبهبندی
مشروط و آزمون انتخاب و از رهیافت سوم میتوان به روشهای دستمزد ناهمگن ،قیمتگذاری بر اساس اصل لذت گرایی و هزینه
سفر اشاره نمود(عباس و ابراهیم  .)1092از میان این روش ها ،روش هزینه سفر بهعنوان ابزاری مناسب جهت ارزشگذاری
مکآنهای تفرجی محسوب میگردد( .)Smith 1989این روش که نمونه ای از روش های بازار جانشین محسوب میشود از قدیمی
ترین روش ارزشگذاری غیر بازاری است که توسط کالوسون ابداع گردیده و بر ارزشگذاری های فردی ،در حکم هزینه سفر
فردی ،یا بر ارزشگذاری های جمعیت یک ناحیه ،در حکم هزینه سفر ناحیهای ،بر کاالهای زیست محیطی تکیه دارد که در هزینه
های سفر مصرفکنندگان آن کاالی زیست محیطی آشکار میشود( .)Clawson 1959فرض اصلی مبنای روش هزینه سفر این
است که ارزش هر مکان تفریحی مطابق هزینههایی است که بازدید کنندگان برای استفاده از آن مکان متحمل میشوند .مزیت
منحصربهفرد این روش آن است که بیشتر بر داده های واقعی مبتنی است تا داده های فرضی و به همین علت قادر است مقادیر
واقعی را ارائه کند(رزیتا ,عبدالحمید معرفی و همکاران .)1091
به طور کلی دالیل استفاده از روش هزینه سفر جهت ارزشگذاری تفرجی مکآنهای گردشگری عبارتند از:
 ارزیابی تقاضای تفرجگاهی بدون تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی ،امری دشوار به نظر می رسد اما اینروش ،عکس العمل واقعی مردم را در مورد امکانات تفرجگاهی به وضوح مشخص میکند.

-

می توان این روش را برای محاسبه سایر طرحهای تفریحی از طریق محاسبه حساسیت تقاضا نسبت به درآمد و
هزینه برای سرمایه گذاری های آینده به کار برد.
به کمک این روش میتوان با محاسبه ارزش اقتصادی تفرجگاهها و مقایسه منحنی های تقاضای تفرجی آن به
عکس العمل واقعی تقاضا کننده در مقابل تفرجگاههای پی برد.
محاسبات این روش به گونه ای میباشد که عالوه بر مشخص نمودن عکس العمل مردم در برابر عرضه موجود با
توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی ،با مطالعه پیشنهادات ارائه شده از طرف بازدیدکنندگان ،میتواند نیازهای
آینده جامعه را از نظر امکانات تفرجگاهی پیشبینی کند(کتایون و عباس اسماعیلی .)1071
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تاکنون تالشهای بسیاری برای تعیین میزان منافع به دست آمده از تفرج در مناطق تفریحی و پارکهای ملی در ایران و جهان
صورت گرفته است .چنین اقدام هایی بخشی مهمی از تجزیه و تحلیل منفعت -هزینه در برنامه های مدیریتی تفرجگاه ها محسوب
میشود ،که در ادامه به بررسی برخی از آنها پرداخته میشود.
در خصوص مطالعات جهانی کمپل برای ارزشگذاری جنگل ها و تاالبهای مریلند نشان داد در نظر گرفتن ترجیحات آشکار
شده(روش هزینه سفر) در اکثر مواقع برآورد مناسبی به دست می دهد و ارزش ساالنه خدمات اکوسیستم به ترتیب  8212و9190
دالر برای هر هکتار جنگل و تاالب آب شیرین مریلند به دست آمد ( .)Campbell 2018برترام و الروندل در تحقیقی منافع
تفریحی سایت جنگلی گرون والد برلین را با استفاده از روش هزینه سفر محاسبه کردند نتایج کار آنان نشان داد تقاضای بازدید از
گروه والک برای ساکنان شهر برلین در مقایسه با ساکنان برلین بزرگ کم کشش تر است در نتیجه مازاد رفاه مصرف کننده برای
ساکنان شهر برلین بیشتر تخمین زده شد و به طور کلی مازاد مصرف کننده  11/98یورو برای برلین بزرگ و  73/11یورو برای
شهر برلین به ازای هر بازدید است( .)Bertram and Larondelle 2017رفیق و بنگاش منافع بازید های توریستی دره چیترال
پاکستان را با استفاده از روش هزینه سفر منطقهای  8778193روپیه به دست آوردند(.)Rafiq, Shafiqullah et al. 2007
کوبل و شرستا با استفاده از روش هزینه سفر تقاضای بازدید کنندگان را در منطقه رودخانه آپالچیکاال فلوریدا بررسی نمودند .نتایج
آن نشان داد که بازدیدکنندگان به طور متوسط  21/17دالر به ازای هر روز اقامت هزینه نمودند که آورده اقتصادی در حدود
 171/81میلیون دالر در سال برای منطقه همراه داشته است( .)Shrestha, Stein et al. 2007فلمینگ و اوریل ارزش تفرجی
دریاچه مکنزی استرالیا را با استفاده از روش هزینه سفر بین  19/7تا  11/1میلیون دالر استرالیا در سال برآورد کردند( Fleming
 .)and Cook 2008گورلوک و رهبر با انتخاب فرم خطی تابع تولید سفر ،ارزش تفریحی حاصل از تماشای پرندگان دریاچه
مانیاس ترکیه را  13میلیون دالر تعیین کردند( .)Gürlük and Rehber 2008همچنین در پژوهش های دیگری ژانگ و
همکاران( )Zhang, Wang et al. 2015ارزش تفرجگاهی سواحل  Gold Coastکشور استرالیا را و ترکلیاس و
همکاران( )Tourkolias, Skiada et al. 2015ارزش تفرجی معبد  Poseidonدر کشور یونان را با روش هزینه سفر
ارزشگذاری کردند.
در ایران نیز در این زمینه مطالعاتی صورت گرفت است برای نمون حسینی همکاران در مطالعه ای به ارزشگذاری خدمات
اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در شمال ایران با استفاده از روش های مستقیم بازار ،انتقال منافع ،روش های مبتنی بر هزینه
و روش هزینه جایگزین پرداختند .نتایج برآورد ،ارزش اقتصادی ساالنه کل اکوسیستم پارک ملی کیا سر را  7107/11میلیارد ریال
تعیین کرد(ساره ,حمید امیرنژاد و همکاران  .)1091در پژوهشی دیگر مویدفر و همکاران خدمات تفرجگاهی پارک ناژوان اصفهان
با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی ارزشگذاری کردند .نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد مازاد رفاه گروهی سه نفره در
هر بازدید از پارک  3/29میلیون ریال و برای هر فرد در هر بازدید  3/71میلیون ریال است(رزیتا ,عبدالحمید معرفی و همکاران
 .)1091پژویان و فلیحی با استفاده از روش هزینه سفر به ارزشگذاری تاالب انزلی پرداختند .نتایج آنان نشان داد که زمان ،مسافت
و هزینه های سفر بر تولید تفریح موثر بوده و قیمت سایهای تفریح برای تاالب معادل  1133333ریال به دست آمد( Pajuhan
 .)and Falihi 2008جوزی و همکاران در مطالعه به ارزشگذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش شهداد کرمان به منظور ارایه-
ی برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم پرداختند .در این تحقیق از روش هزینه سفر منطقهای استفاده شده و نتایج نشان داد که بین
سن ،تحصیالت و درآمد افراد با تعداد بازدیدها رابطه معکوس ضعیفی وجود دارد و بین فاصله محل سکونت افراد و هزینه انجام
شده برای سفر به منطقه ،ارتباط مستقیم بسیار قوی برقرار است( .)Jauzi, Rezaeian et al. 2009کرمی و امیری به
ارزشگذاری تفرجگاهی چاهنیمه های زابل با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی پرداختند .رابطه معناداری بین هزینه سفر و تعداد
بازدید مشاهده گردید( .)Karami and Amiri 2015ارزش تفرجگاهی چاه نیمهها در این مطالعه در حدود  0/7میلیارد تومان در
سال به دست آمد .امیرنژاد و مویدیان به برآورد ارزش اقتصادی مطلوبیت محیط زیستی پارککوهستانی صفه اصفهان با استفاده از
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رهیافت هزینه سفر انفرادی آشکارشده و اظهارشده با استفاده از یک نمونه  793نفری پرداختند .نتایج مطالعه ایشان نشان داد که
متغیرهای سن ،درآمد ،فاصله و هزینه های آشکار سفر بر تعداد دفعات بازدید موثر بوده و محققین کل ارزش اقتصادی مطلوبیت
محیط زیستی ساالنه را در دو سناریوی گفته شده به ترتیب  11980و  12128میلیارد ریال به دست آوردند( Amirnezhad and
 .)Moayyedian 2015صالح و همکاران به برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاهی بوستان فاتح در استان البرز با استفاده از رویکرد
هزینه سفر مبادرت نمودند .ارزش تفرجگاهی ساالنه بوستان در این مطالعه ،معادل  107283333تومان به دست آمده
است(.)SALEH, Bastani et al. 2015
پس از مروری بر نمونه هایی از پژوهش های انجام شده در سطح ملی و جهانی در حوزه برآورد ارزش تفرجگاهی منابع طبیعی
شایسته است هدف و روش انجام پژوهش حاضر معرفی گردد .هدف این تحقیق ،ارزشگذاری اقتصادی-تفرجگاهی پارک جنگلی
چیگر تهران ،بهعنوان یکی از اصلی ترین کانون های تفرجگاهی شهر با استفاده از روش هزینه سفر می باشد.

 -3موارد و روش بررسی
 -1-3محدوده مکانی
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پارک جنگلی چیتگر از پارکهای جنگلـی شـهر تهران است .این پارک با مساحتی در حدود 1183هکتار از دیرباز مورد توجه
بخش کثیری از مردم تهران جهـت گذراندن اوقات فراغت بوده اسـت .هدف از احداث این بوستان جنگلی که در آغاز مسـیر
وزیدن باد غربی به شهر تهران قرار گرفتـه ،بـاال بـردن مقدار اکسیژن هوای تهران بوده است .این محدوده بـا توجه به عبور
مسیل چیتگر از وسط پارک به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده است .حداقل ارتفاع پـارک چیتگر از سطح دریا 1778متر و
حداکثر آن 1010متر میباشد .پوشش گیاهی ایـن پـارک شـامل بنـه ،بـادام کوهی ،ارس ،داغداغان ،چنار ،سپیدار ،پـده ،زالزالـک،
زبان گنجشک ،عرعر و کاج میباشد .پوشـش گیـاهی متنوع تأثیر بسزای در منظره طبیعـی منطقـه دارد .ایـن مناظر زیبا و هوای
مطبوع همچنـین پیسـت دوچرخـه سواری و زمین بازی کودکان ،عامل اصـلی و مشـوقی برای جذب گردشـگر و توریسـت در
پـارک جنگلـی چیتگر میباشد (صیادی و یزدانی .)1097

 -2-3روش تحلیل و داده ها
جمع آوری اطالعات کمی و کیفی ،بازدید از تفرجگاه ،تنظیم پرسشنامه و تحلیل و بررسی نتایج با استفاده از نرمافزارهای
رایانهای مبنای اصلی روش تحقیق این پژوهش میباشد .در خصوص تهیه داده های خام مورد نیاز ،و به دلیل محدودیت های
ایجاد شده به واسطه بیماری کویید  19پرسشنامه آنالین حاوی  18سوال در سه بخش اقتصادی ،اجتماعی و شخصی تهیه گردید.
برای ارزشگذاری تفرجی به روش هزینهی سفر میتوان دو روش کلی را در نظر گرفت  )1 :روش هزینه سفر انفرادی و )7
روش هزینه سفر منطقهای .در روش هزینه سفر انفرادی ،متغیر وابسته تعداد مسافرت هایی میباشد که توسط بازدیدکنندگان به
یک مکان در طی یک سال انجام میشود .در حالیکه در روش هزینه سفر منطقهای ،متغیر وابسته تعداد مسافرت های انجام شده
توسط جمعیت هر منطقه مشخص به یک تفرجگاه خاص است .روش اول مناسب مواردی است که به طور مداوم مورد بازدید قرار
میگیرند و برای بازدیدکنندگانی که از نواحی دور به مکانی مسافرت میکنند روش دوم گزینه بهتری است( Fleming and
 .)Cook 2008به دلیل وسعت قابل توجه شهر تهران در این تحقیق برای بررسی ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی چیتگر از روش
هزینه سفر منطقهای استفاده می گردد .در این مطالعه به منظور اجرای این روش مراحل ذیل به انجام میرسد:
مرحله اول؛ تعیین محدوده مطالعاتی از طریق محاسبه شعاع عملکرد به روش روپرت (رابطه  ،)1مرحله دوم؛ جمع آوری
اطالعات در زمینه تعداد بازدیدکنندگان و دفعات بازدیدها در زمان حداکثر تقاضا ،مرحله سوم؛ محاسبه نسبت بازدید به ازای هر
هزار نفر بازدیدکننده منطقه (این نسبت از تقسیم جمعیت بازدیدکنندگان بر جمعیت ثابت منطقه محاسبه میشود) ،مرحله چهارم؛
محاسبه میانگین مسافت و زمان سفر (به صورت رفت و برگشت) ،مرحله پنجم؛ تعیین رابطه بین بعد مسافت ،هزینه سفر و تعداد
بازدیدکنندگان منطقه (بر این اساس می توان تابع تقاضا را برای متوسط بازدیدکنندگان برآورد کرد) ،مرحله ششم؛ ترسیم تابع
تقاضای بازدید با استفاده از رابطه بدست آمده برای تفرجگاه و مرحله پایانی؛ برآورد ارزش اقتصادی-تفرجگاهی پارک جنگلی
چیتگر از طریق محاسبه سطح زیر منحنی تابع تقاضا.
ازاین رو نخستین مرحله ،یافتن رابطه میان فاصلهی محل سکونت بازدیدکنندگان با محل تفرجگاه است .با توجه به اینکه که
پیش بینی می شود عمده جمعیت متقاضی استفاده از امکانات تفرجگاهی پارک جنگلی چیتگر از شهر تهران باشند ،بنابراین با توجه
به رابطه ( )1که توسط روپرت ارائه شده است شعاع عملکردی شهر تهران محاسبه میشود.
()1
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𝐸√𝑅 = 1.4

در رابطه فوق  rشعاع عملکردی به کیلومتر و  Eجمعیت شهر تحت بررسی بر مبنای هزار نفر است .با توجه به جمعیت
 7،190،231نفری (بر اساس اخرین آمار رسمی در سال  )1098شهر تهران ،شعاع عملکردی این شهر  103,80کیلومتر برآورد شد
که معادل شعاع مطالعاتی این تحقیق است .بدین منظور ،ابتدا نقشه مناطق  77گانه تهران مطابق شکل  1تهیه گردید و با مرکز
قرار دادن تفرجگاه 8 ،دایره هم مرکز با فاصله های ثابت  13کیلومتر ترسیم شد که کل منطقه را پوشش دهد(جدول .)1

شکل  –1نقشه مناطق  22گانه شهر تهران

ناحیه
مناطق شهرداری در محدوده
این ناحیه ازشعاع عملکردی

1
71-77

7
8-9-17

1

0
7-1-13-11-12-19

0 - 2-17-11-73

8
1-1-7-10-11-18

در مرحله بعد ،با درنظرگرفتن وسعت هر بخش ،جمعیت ساکن در ناحیه با استفاده از نتایج سرشماری سال  1098کشور
محاسبه گردید .درواقع با ناحیه بندی شهر ،برآوردی از جمعیت ،تعداد بازدیدکنندگان و میانگین مسافت هر ناحیه و تفرجگاه به
دست آمد .برای تعیین تعداد نمونه الزم جهت برآورد ارزش تفرجی از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید به این منظور
ابتدا  03پرسشنامه بهعنوان پیش آزمون در حوزه های مختلف منطقه مورد مطالعه تکمیل شد و از محاسبه واریانس آن میزان
تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان منطقه به منظور محاسبه ارزش تفرجی و برآورد گردید .سپس با احتساب ضریب اطمینان 98
درصد و خطای  8درصد تعداد نمونه های الزم با استفاده از رابطه کوکران از طریق رابطه  7محاسبه شد.
()7

)𝑡 × 𝑠 2 (0.95) × (0.267
=
= 101/45
𝑑
0.05
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جدول  -1تقسیم بندی شعاع های عملکردی

=𝑁

در این رابطه؛  s2واریانس d ،خطای مطالعه بر حسب درصد و  tضریب اطمینان است .بنابراین با توجه به ضرورت داشتن
اطالعات خام در روش هزینه سفر ،پرسشنامه ای تحت عنوان پرسشنامه کالوسون در بهمن سال  ،1099متشکل از  18سوال تهیه
شد و از افرادی از نقاط مختلف شهر تقاضا گردید به صورت آنالین این پرسشنامه را تکمیل نمایند .برخی از پرسشنامه ها پس از
تحلیل و بررسی دقیق به دلیل مشکالتی حذف گشتند و در نهایت تعداد  133عدد پرسشنامه تکمیل شده جهت تحلیل نهایی نتایج
مورد استفاده قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه از نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شد .هزینه سفر برای
منطقه مفروض نیز از رابطه  0محاسبه شد:
()0

) 𝑖𝐹 𝑇𝐶𝑖𝑗 = 𝑇𝐶 (𝐷𝐶𝑖𝑗 , 𝑇𝑇𝐶𝑖𝑗 ,

در این رابطه  DCهزینه های طی مسافت هر فرد فرضی  iاست که به مسافت طی شده و هزینه پرداختی بر اساس کیلومتر
بستگیدارد TTC ،هزینه سفر است که به مدت زمان دسترسی فرد  iبه آن منطقه و همچنین به زمان سپری شده وابسته است و
 Fبرابر با کل هزینه پرداخت شده در منطقه میباشد .در این تحقیق کل هزینه سفر هر بازدید کننده از مجموع قیمت کرایه رفت و
برگشت مراجعان در صورت استفاده از وسیله شخصی ،قیمت بنزین ،استهالک اتومبیل به عالوه هزینه ی فرصت زمان صرف شده
محاسبه گردید .در این تحقیق ،برای برآورد هزینهی فرصت زمان صرف شده به وسیلهی بازدیدکنندگان از نرخ  3/000دستمزد
روزانه استفاده شد( .)Divar & Karimi Organi, 2019زمان اقامت در تفرجگاه نیز از موارد مشکل زاست .زیرا بازدیدکنندگانی
که از فاصلههای دورتری به تفرجگاه میآیند ،در مقایسه با آنان که در فاصلهی نزدیکتری هستند ،مدت زمان طوالنی تری در
تفرجگاه اقامت میکنند و این موضوع بر تابع تقاضای تفرجگاه تأثیر میگذارد .برای حل این موضوع مطابق با تحقیق صورت گرفته
5

به وسیلهی بتمن و همکاران ،تنها هزینه های سفر از محل سکونت بازدیدکننده تا تفرجگاه محاسبه میگردد( Bateman,

 .)Garrod, Brainard, & Lovett, 1996متغیرهای اقتصادی-اجتماعی در نظر گرفته شده برای این مدل شامل سن ،میزان
تحصیالت و مقدار درآمد ماهانه بود .برای تعیین سن ،با استفاده از سرشماری سال1098 ،طبقات سنی کمتر از  73سال،71-73 ،
 19-18 ،11-13 ،09-08 ،01-03 ،79-78و بیشتر از  83سال تعیین گردید .برای تعیین سطح تحصیالت پرسش شوندگان ،تعداد
2سطح تحصیلی ،شامل بیسواد ،دیپلم (11سال) ،فوق دیپلم ( 10سال )،کارشناسی ( 18سال) ،کارشناسی ارشد (12سال) ،دکتری
( 71سال) و فوق تخصص یا پست داک ( باالتر از 77سال) درنظر گرفته شد .برای تعیین میزان درآمد ماهانه ،از بدون درآمد تا
 183333333تومان در گروه های درآمدی مختلف تقسیم بندی انجام شد.
مرحله پنجم ،مدلسازی یا تعیین رابطه بین بعد مسافت ،هزینه سفر و تعداد افراد مراجعه کننده به تفرجگاه میباشد که بر این
اساس میتوان تابع تقاضا را برای بازدیدکننده برآورد کرد .همانطور که بیان شد ،در این پژوهش از روش هزینه سفر کالوسون
استفاده گردیده است .به طورکلی میتوان این روش را در رابطه  1خالصه کرد:

𝑗𝑖𝑉
) 𝑘𝑗𝐹 = 𝐹 (𝑇𝐶𝑖𝑗 , 𝑆𝑖𝑗 ,
𝑖𝑁

()1
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که در آن Vij ،شمار مراجعه کنندگان از ناحیه  iبه تفرجگاه  N ،jتعداد کل جمعیت ناحیه  𝑇𝐶ij ،iهزینه دسترسی از ناحیه  iبه
تفرجگاه  𝑆𝑖𝑗 ،jویژگی های اقتصادی و اجتماعی افراد ساکن در ناحیه  iکه از تفرجگاه  jاستفاده میکنند و  Ajkویژگی های زیبایی
شناختی تفرجگاه  jدر مقایسه با سایر مناطق تفرجگاهی  kاست .عالوه بر متغیرهای مستقل گفته شده ،در تفرجگاه های دارای
هزینه ای بهعنوان ورودیه ،این هزینه نیز در نظر گرفته میشود .مرحله ششم ،محاسبه تابع تقاضا تفرجگاهی برای بازدید بر مبنای
روابط بدست آمده میباشد؛ و مرحله هفتم ،تعیین ارزش اقتصادی تفرجگاه با محاسبه مساحت زیر منحنی تقاضا تفرجگاهی
میباشد .برای برآورد تابع تقاضا و محاسبه سطح زیر منحنی این تابع از روش رگرسیون حداقل مربعات استفاده گردید .در این مدل
نسبت تعداد مراجعه کنندگان در هر  13333نفر بازدیدکننده بر جمعیت ناحیه مبداً مربوط به بازدیدکننده بهعنوان متغیر وابسته در
نظر گرفته شد و متوسط هزینه سفر و سه متغیر اقتصادی-اجتماعی (سن ،تحصیالت و سطح درآمد) بهعنوان متغیرهای مستقل
تعیین گردیدند .با قرار دادن مقدار متوسط سه متغیر اقتصادی -اجتماعی ،مدل به دست آمده به صورت مدل ساده شده ارائه گردید.
از آنجا که در بررسی اقتصادی تفرجگاه ،ارتباط بین هزینه متوسط و تعداد بازدیدکنندگان بیان کننده رفتار بازدیدکننده نسبت
به تغییرات هزینه است ،لذا در پرسشنامه ها برای درک رفتار بازدیدکنندگان در قبال پرداخت هزینه ورودیه ،به پرسش شونده
فرصت انتخاب ورودیه های فرضی  13333 ،2833 ،8333 ،7833تومان داده شد و با افزودن مقادیر این ورودیه ها به متوسط
هزینه دسترسی به تفرجگاه و جایگذاری این مقادیر جدید در مدل ،حالت ساده شده تابع تقاضای تفرجگاهی به دست آمده ،و نسبت
جدید تعداد بازدیدکننده ها برای هزینههای جدید برحسب  13333نفر محاسبه گردید .درنهایت با محاسبه مساحت زیر منحنی تابع
تقاضای به دست آمده با استفاده از رابطه  8ارزش تفرجی روزانه تفرجگاه بدست آمد(.)Divar & Karimi Organi, 2019
𝑛

()8

𝑃𝐴 × 𝑁 ∑ = 𝑉
𝑖=1

در این رابطه در این مدل V ،ارزش اقتصادی تفرجگاه N ،تعداد بازدیدکنندگان و  APقیمت ورودیه فرضی است.

 -4نتایج
 -4-1ارزیابی خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان
اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها حاکی از روابط مختلفی بین تعداد بازدیدها و سایر متغیرهای اندازه گیری شده بود.
جدول  7متغیرهای به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها در طی انجام این پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  -2فراوانی متغیر های بدست آمده از پرسشنامه ها برای هریک از نواحی مبدا
متوسط درآمد
متوسط
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تعداد پرسش
تعداد
متوسط سطح
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 13333نفر
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( Aسال)

010117

17
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7101/01
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(فوق دیپلم)
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79/97
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نمودار  -2جنسیت

نمودار  -3سطح سواد

نمودار  -4سن

سطح درآمدی

منطقه سکونت
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جزییات نتایج مربوط به بررسی متغیرهای مربوط به پاسخ دهندگان پرسشنامه ها ( 133پرسشنامه) شامل جنسیت ،وضعیت
تاهل ،سن ،سطح سواد ،منطقه سکونت و میزان درآمد در شکل  7ارائه شده است.

شکل  -2جزییات نتایج مربوط به پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها

7

با توجه به شکل  ،0میان سطح درآمد ماهانه افراد با تعداد روزهای گردش در طبیعت ،ضریب همبستگی مثبت وجود دارد و
این ضریب برابر با  3/802بود که وابستگی تعداد روزهای گردش افراد را با درآمد ماهانه آنها نشان میداد .فراوانی هریک از داده
ها بر روی نمودار قابل مشاهده میباشد.

شکل  – 3رابطه میان میزان درآمد و تعداد روزهای در گردش

با محاسبه ضریب همبستگی میان سطح درآمد و تمایل به پرداخت ورودیه (در سطح معنادار  98درصد) مطابق شکل 1
همبستگی میان این دو متغیر نیز آشکار شد که درواقع نشان داد بین افزایش تمایل به پرداخت ورودیه با افزایش درآمد همبستگی
مثبت وجود دارد.
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شکل  – 4رابطه میان میزان درآمد و تمایل به پرداخت ورودیه

 –2–4رابطهی تعداد بازدیدکنندگان و هزینه سفر
مطابق شکل  8بیشترین تعداد بازدیدکنندگان را افرادی تشکیل میدهند که کمترین هزینه را برای رسیدن تا تفرجگاه پرداخت
میکنند .بررسی رابطه بین دو متغیر هزینه سفر و تعداد بازدیدکنندگان نشان میدهد که ضریب همبستگی میان این دو متغیر برابر با
 -3/281است ،که کاهش تعداد بازدیدکنندگان با افزایش هزینههای سفر را مشخص میسازد.

شکل  – 5رابطه میان هزینه سفر و تعداد بازدیدکنندگان

 –3–4رابطه تعداد بازدیدکنندگان و بعد مسافت سفر
مطابق جدول  7از مجموع  133نفر پاسخ دهندهی پرسشنامه ،بیشترین نسبت پاسخ دهنده به جمعیت مربوط به ناحیه  1بوده
که نزدیک ترین ناحیه به پارک چیتگر میباشد .بنابراین مطابق شکل  1نتایج نشان میدهد که با افزایش فاصله از تفرجگاه ،تعداد
بازدیدکنندگان کاهش می یابد ،یعنی میزان همبستگی بین آنها  -3/937است.
8

شکل  – 6رابطه میان متوسط مسافت سفر و نسبت بازدیدکنندگان در هر  11111نفر به جمعیت کل ناحیه

 –4–4محاسبه ارزش تفرجی پارک جنگلی چیتگر

()1

)𝐴 𝑉𝑅 = exp(−21.819 − 0.00264𝑇𝐶 − 0.380𝐸 + 0.00000634𝐼 + 0.374
در این رابطه  ،VRنسبت تعداد بازدیدکنندگان در هر ده هزار نفر بر جمعیت کل ناحیه مبدا TC ،متوسط هزینه سفرE ،

متوسط سطح تحصیالت A ،متوسط سن و  Iمتوسط میزان درآمد ماهانه است .حال برای ترسیم تابع تقاضای تفرجگاهی پارک
جنگلی چیتگر با قرار دادن مقدار متوسط سه متغیر سن ،تحصیالت و درآمد در رابطه  ،1رابطه ساده شده نتبع تقاضای تفرجگاهی به
صورت رابطه  2بدست میاید.

()2

)𝐶𝑇𝑉𝑅 = 𝑒𝑥𝑝(−8.574 − 0.00264

برای ترسیم منحنی تقاضای بازدید پارک جنگلی چیتگر ورودیه های فرضی تعیین شده را به متوسط هزینه دسترسی افزوده و
با قرار دادن این مقادیر جدید در رابطه  ،2نسبت جدید تعداد بازدیدکننده ها برای هزینه های جدید بر حسب ده هزار نفر محاسبه
گردید و با استفاده از این دو متغیر تابع تقاضای تفرجگاهی پارک جنگلی چیتگر به صورت شکل  2ترسیم گردید .این منحنی بیان
ککنده این اصل مهم است که هرگاه هزینه های جانبی افزایش پیدا کند پیش بینی میشود شمار بازدیدکنندگان کاهش یابد و در
نهایت به نقطه ای برسد که تمایل به استفاده از تفرجگاه از بین برود.
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تابع تقاضای گردشگری پارک جنگلی چیتگر بر اساس نتایج پرسشنامه مدلسازی گردید .لذا نسبت تعداد مراجعه کنندگان در
هر ده هزار نفر بازدیدکننده بر جمعیت ناحیه مبدا مربوط به پاسخ دهنده پرسشنامه بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و
متوسط هزینه سفر و سه متغیر اجتماعی – اقتصادی (سن ،سطح سواد و درآمد ماهانه) بهعنوان متغیر های مستقل تعیین گردید.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی تابع تقاضا نشان میدهد که هر سه متغیر در سطح کمتر از  3/38درصد معنادار هستند.
همچنین مقدار ضریب تعیین نیز  3/977تعیین شد و بیان میکند که متغیر های مستقل تحقیق توانسته اند  90درصد متغیر وابسته
را توضیح دهند .بنابراین تابع تقاضای پارک جنگلی چیتگر با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات و به صورت نمایی به
صورت رابطه  1برآورد گردید.

شکل  – 7منحنی تقاضای تفرجگاهی پارک جنگلی چیتگر

در گام نهایی با کمک رابطه  8که مدلی برای محاسبه ارزش تفرجگاهی بر مبنای محاسبه سطح زیر نمودار تابع تقاضای
تفرجگاهی میباشد ،ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی چیتگر محاسبه میگردد.

1

𝑛

)𝑉 = ∑ 𝑁 × 𝐴𝑃 = (68229 × 2500) + (48466 ∗ 5000) + (28703 ∗ 7500) + (8941 ∗ 10000
𝑖=1

تومان = 717588932.8

 -5جمع بندی و نتیجه گیری
تایج این تحقیق نشان داد که متغیر هایی مانند سن ،سطح تحصیالت ،میزان درآمد بازدیدکنندگان بعد مسافت و هزینه سفر در
استفاده افراد از تفرجگاه تاثیری قابل بحث داشته است .طبق نتایج تحقیق بیشترین تعداد ( 90/7درصد) پاسخ دهنده به پرسشنامه
را افراد دارای تحصیالت دانشگاهی تشکیل داده اند .نتایج نشان داده اند که بازدیدکنندگان از تمام رده های سنی میباشند که این
میتواند دلیل اهمیت باالی اکوتوریسم پارک جنگلی چیتگر و وجود زیبایی های آن و امکانات رفاهی موجود در تفرجگاه ،برای تمام
گروه های سنی باشد .بررسی سطح درآمد پاسخ دهندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای گردش در طبیعت و
همچنین تمایل به پرداخت ورودیه ،وابستگی وجود دارد .همچنین بررسی رابطه بین تعداد بازدید کنندگان با هزینه سفر و بعد
مسافت نشان از همبستگی قوی بین آنها داشت .ارزش تفرجگاهی روزانه پارک جنگلی چیتگر با استفاده از روش هزینه سفر
منطقهای معادل  212877907/7تومان برآورد شد که این رقم ارزش تفرجی باالی این پارک را نشان میدهد و لزوم توجه به
مدیریت و توسعه گردشگری این منطقه را آشکار میسازد .بنابراین با جذب گردشگران بیشتر و توسعه اکوتوریسم منطقه میتوان در
جهت توسعه اجتماعی-اقتصادی منطقه گام برداشت.
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بررسی تاثیر پوشش گیاهی مصنوعی و طبیعی در دیوارهای سبز بر
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چکـیده
با توجه به افزایش روزافزون تراکم و حضور خودروها در مناطق شلوغ ،آلودگی صوتی یکی از مشکالت جدی امروزی
بشمار میآید .در راستای توسعه شهری پایدار مقابله با این مشکل بیش از گذشته احساس میشود .با توجه به مبانی نظری
در این تحقیق ،درگام نخست به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مطالعات پژوهشهای پیشین در محور کاهش آلودگی
صوتی و دیوارهای سبز پرداخته شده است .در مرحله دوم ساخت و شبیهسازی الگویی از پوشش سبز با استفاده از گیاهان
طبیعی گلخانهای و مصنوعی بهعنوان عایق صدا انجام شده است و سپس جهت کاهش آلودگی صوتی مورد آزمایش
قرارگرفته است .برای دریافت دادهها از میزان تاثیرگذاری عایق صوتی گیاهی ،از دستگاه ترازسنج صوتی  ،-tes1151در
نقاط و فواصل مختلف استفاده و اندازهگیری شده است .با بهرهگیری از نرمافزارهای تحلیلی ،دادهها مورد بررسی قرار
گرفته و نتایج تحقیق نشان میدهد که دیوارهای سبز برای ممانعت از نفوذ و یا انعکاس آلودگی صوتی به محیط ،تأثیر
مثبتی دارند و استفاده از گیاهان طبیعی پهنتر و بزرگتر نسبت به پوشش گیاهی مصنوعی عملکرد بهتری دارند .استفاده از
پوشش گیاهی در دیوارهای سبز برای طراحی شهری از آسیبهای محیط زیستی میکاهد.

واژگـان کلـیدی :دیوار سبز ،معماری پایدار ،عایق صوتی ،محیطزیست ،پوشش گیاهی

 -3دانشجو دکتری رشته معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان (نویسنده مسئول) arash_abedini72@yahoo.com
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امروزه با پیشرفت اقتصادی در شهرها و گسترش آپارتمانها ،توجه انسانها به طبیعت کمتر شده است و از سوی دیگر افزایش
جمعیت و گسترش سبک زندگی صنعتی ،باعث ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی از جمله آلودگی صوتی میشود .با توجه به
گزارشها سازمان بهداشت جهانی تعداد بیماریهایی که به علت قرار گرفتن در معرض آلودگی صوتی در زمانهای طوالنی ایجاد
میشود ،نگران کننده است .در معماری پایدار برای بازگرداندن فضای سبز از دست رفته در جوامع امروزی ،یکی از روش های مورد
استفاده ،توسعه پوشش گیاهی بصورت عمودی در ساختمان ها است .ایجاد و استفاده از دیوار سبز که نوعی سمبل زیستمحیطی
در فضای معماری و روانشناسی محیطی است را می توان با روش های مختلفی از جمله استفاده بر نمای ساختمان ها و یا بر دیوار
مجزا ،در معماری پایدار طراحی کرد و اینگونه دیوارهای سبز را نمونه زیبایی از ترکیب طبیعت گمشده در معماری و ساختمان ها
دانست .استفاده از این نوع دیوار ها عالوه بر مسائل زیبایی شناسی و روانشناسی ،اثرات مفیدی بر تصفیه و بهبود کیفیت هوا و
کاش مصرف انرژی نیز میشود .به طور کلی بهره برداری از سامانه های سبز و عمودی می تواند یک ابزار کارآمد جهت تنظیم
دمای داخل ساختمان ،ذخیره انرژی ،زیبایی نمای ساختمان باشد ،همینطور تاثیرات روانشناسی ،کاهش آلودگی هوا ،کاهش اثر
جزایر گرمای شهری و بالطبع کالبد شهر عایق کردن حرارتی دیوار ،کاهش جذب انرژی خورشیدی و اشعه های منعکسه از خیابان
و ساختمان های دیگر در شهر میشود (قیابکلو ،)1839،همچنین تاثیرات اکولوژیکی از قبیل کاهش آلودگی صوتی ،و افزایش
سرانه فضای سبز ،تولید اکسیژن بیشتر ،کاهش ذرات گرد و غبار و همچنین افزایش رطوبت نسبی هوا و جلو گیری از گرمای
شهری نیز میشود(محرقی .)1891،بنابراین پژوهش حاضر سعی به شناخت بیشتر دیوار های سبز ،تاثیر استفاده آن ها بر محبط
زیست ،و کاهش آلودگی صوتی دارد .ترکیب هنر معماری با محیط طبیعی اطراف خود و گیاهان زنده ،اتفاق بسیار جدیدی نیست،
بلکه در گذشته بناهایی تاریخی وجود دارد که با منظره های طبیعی خود تلفیق شدند .اولین دیوار سبز را می توان در قرن  1و در
دوره ی وایکینگ ها یافت ،که از سنگ ها ،الوار ها و آجر ها و کود گیاهان برای ساخت بناهای ارگانیک استفاده شده
است .)Laurent aupetit bjerre,2011(.در تحقیقی در نبراسکای جنوبی انجام شده است که تاثیر درختان در کاهش تراز
شدت صوت وابسته به عرض کمربند درختی ساخته شده تا  11دسی بل اندازه گیری شده است( cook-patton s, bauerle
 .)T,2012در پژوهش دیگری ،توانایی کاهش تراز شدت صدا در بام های سبز در بسامد صوتی  51تا  1111هرتز را در حدود  3تا
 11دسی بل اندازه گیری کرده اند ،در بسامد های باالتر تا  5111هرتز ،این کاهش شدت صوتی تا  1تا  3دسی بل افزایش خواهد
داشت .)badrulzaman jaafar,ismail said, mohd nadzri md reba, mohd hisyam rasidi,2013 (.در سال 1999
تحقیقات دیگری در مورد اثرات پوشش گیاهی بر کاهش نفوذ صدا مورد بررسی قرار گرفته است( .)gasempoori.m.1378در
سال  1115پژوهشگران متوجه شدند که اولین عامل آلودگی صوت در کالن شهر ها ترافیک است .صدای محیط اطراف بناها مانند
هواپیماها ،وسایل نقلیه عمومی زمینی ،ساخت و ساز و فعالیت های تجاری تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر سالمت مردم جامعه می
گذارد .برای بررسی آلودگی صوتی در ایران نیز استاندارد هایی فعالیتی دوره زمانی شب و روز تقسیم بندی شده است(.عباسپور،
مجید .)1831،با توجه به توسعه ی ساختمان هایی با بام سبز ،پژوهشی برای عملکرد صوتی انجام شده است که ،اثر کاهش  5تا
 11دسی بل تراز شدت صدا در ساختمان هایی با بام سبز ،در مقایسه با ساختمان های معمولی دارد(.)lagstrom J,2004
تحقیقات و تحلیل های اندازه گیری نشان می دهند که درختچه پیراکانتا در تراز شدت صدای مبنای  31تا  111دسی بل با تراز
شدت صدای حذف شده ی  51تا  83دسی بل ،بهترین عملکرد را در کاهش میزان شدت صوتی داشته است (حسینی ،و همکاران
 .)1895در سال  1115پژوهشی بر روی عایق توسط گیاهان صورت گرفت است که نتایج نشان دهنده توانایی گیاهان برای
جلوگیری از گسترش صدا در مقایسه با دیوار های صوتی ارزانتر تمام میشود(سلطانی ،سارا؛ و همکاران.)1898،

 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و مبنای استفاده از الگو های و نتایج پیشین برای جمع آوری اطالعات از
شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .در تحقیق کتابخانه ای روند واکاوی از سمت کاوش های محیط طبیعی به سمت
معماری پایدار و طراحی ارگانیک حرکت کرده است .سپس با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ،پژوهش مورد بررسی قرار گرفته
است و با تحلیل داده ها به بررسی نتایج خواهد پرداخت .در ادامه تحقیق الگویی از پوشش گیاهی بر دیوار مغازه ،جهت کاهش
آلودگی صوتی در فضای داخلی صورت گرفته است که اندازه گیری میزان تراز معادل صدای سی دقیقه leqa (30”) dB ،با
استفاده از تراز سنج صوتی صورت گرفته است .برای اندازه گیری دقیق شدت صوت از دستگاه صداسنج دیجیتالی tes-1150
استفاده شده است که این صوت سنج ،پرتابل صدا را در محدوده  81تا  181دسی بل اندازه گیری می کند .از ویژگی های مهم
این صداسنج حساسیت عکس العمل زمانی ترازسنج در مورد انواع صدا های یکنواخت ،متغیر و کوبه ای می باشد .سپس با استفاده
از نرم افزار تحلیلی  spssداده ها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند .در این تحقیق منطقه مورد مطالعه مرکز شهرستان ابهر
واقع در استان زنجان می باشد که در شمال غربی ایران واقع شدهاست؛ و براساس آمار منتشر شده دارای  511٬811نفر جمعیت در
سال  1895خورشیدی ،بیستمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب میشود .خیابان ولیعصر در مرکز شهرستان ابهر قرار دارد که
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اصلی ترین خط تجاری ابهر را شامل میشود و روزانه بیشترین ترافیک مربوط به این خیابان است .با توجه به تراکم و شلوغی ،این
منطقه مورد مطالعه انتخاب گردیده است .در این پژوهش یکی از مغازه های واقع در خیابان ابتدا خیابان ولیعصر با استفاده از
پوشش گیاهی عایق شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

 -3دیوار های سبز
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پوسته های سبز در ساختمان ها ،از روش های معماری پایدار برای حرکت معماری به سمت شهرهای سبز است که پوسته با
پوشش زنده برای هر سطح سختی که قابلیت کاشت گیاه را در خود داشته و امکان حضور گیاهان سبز در آنجا برای مدت طوالنی
امکان پذیر باشد اطالق میشود(صیفی .)1833،نمای سبز یا دیوار سبز ،به دیواری گفته میشود که در آن ساختار ساده ای به
صورت داربست به دیواره بنا متصل شده و به عنوان تکیه گاهی برای گیاهان خزنده و باالرونده چون مو ،پاپیتال و ...عمل می کند.
این نماهای زنده می توانند به صورت ساختار مستقل و ستون نیز احداث شوند .سیستم دیوار های سبز را می توان یک فناوری به
لحاظ زیستمحیطی ،صرفه جویی در مصرف انرژی ،اقتصاد ،مباحث اجتماعی ،روان شناسی ،کاهش انتشار گازهای گلخانه ای،
پیش گیری از ایجاد جزایر گرمایی ،بهبود کیفیت آب و هوا ،فراهم نمودن زیستگاه برخی موجودات ،ایجاد فرصت های شغلی و
جنبه های زیبایی شناسانه و هنری دارای کاربرد های وسیع و مزایای قابل توجهی هستند(قیابکلو .)1891،به طور کلی دیوار های
سبز به دو دسته تقسیم می شوند .گروه اول نمای سبز و گروه دوم دیوار های زنده .به توجه به این که هر گروه دارای زیر مجموعه
های وسیع می باشند و با توجه به رویکرد مقاله به بررسی مختصری از نماهای سبز و با هدف پژوهش پرداخته میشود .یکی از
سیستم های اجرای دیوار سبز داربست مدوالر می باشد که در این روش از گیاهان باالرونده به همراه یک داربست و سیستم
مدوالر برای تکیه گاه و مسیر رشد حرکت گیاهان استفاده میشود که برای بهره برداری مناسب این سیستم از ساختمان هایی با
تعداد طبقات متعدد استفاده میشود .در ابتدا گیاهان را در یک بستر خاکی کاشته ،و سپس این محیط کاشت را با استفاده از سازه
حمایت کننده به نمای ساختمان متصل میشود و در بعضی از قسمت ها که نیاز باشد از جداره های ساختمان قرار می دهند .بعد از
گذر زمان با توجه به شرایط اقیلی و محیطی و نوع رشد گیاهان ،نمای مورد نظر پوشیده میشود .در بعضی از این سیستم های
دیوار های سبز برای رسیدگی و نگهداری از گیاهان از سیستم هوشمند آبیاری قطره ای استفاده میشود که عالوه بر تغذیه گیاهان
بلکه با بازگشت آب مصرف شده توسط لوله های زهکش به سیستم آبیاری ،باعث صرفه جویی در مصرف آب نیز میشود .روشی
دیگر برای اجرای پوسته سبز مورد استفاده قرار می گیرد که به عنوان نمای سبز کابلی – کششی عنوان میشود که در این روش،
از نوعی سیستم کابلی برای استفاده در نماهای سبز سطوح وسیع می باشد که در این سیستم به صورت عمودی فضاهای سبز می
توانند دیواره های ساختمان هایی را بپوشانند .در این روش به شکل گیری فضای سبز عمودی در حجم وسیع استفاده میشود این
دیوار ها برای فضای امکان عمومی مناسب تر هستند .طریق دیگر از دیوار های سبز به روش شبکه توری – سیمی اجرا میشود
که از این روش با استفاده از شبکه های سیمی که اغلب برای نگهداری از گیاهان که رشد آهسته دارند و به پشتیبانی نیاز دارند،
استفاده می کنند .سیستم شبکه های توری انعطاف پذیر تر از روش کابلی هستند و این انعطاف پذیری امکان طراحی متنوع را به
طراح می دهد .در این روند اکثرا از جنس فوالد ضد زنگ استفاده می کنند که قابلیت عبور کابل ها و کشش ها و انقباض ها در
میان یکدیگر باعث تشکیل شبکه مورد نظر را فراهم می کند و همینطور توپی ها با کمک پیچی که از میان سوراخ مرکزی توپی
عبور می کند به سطح دیوار نصب می شوند .برای پوسته های سبز ،دیوار های زنده اکسیژن ساز است که این دیوار های ترکیبی از
صفحات با شبکه های عمودی از گیاهان کاشته شده هستند که به دیوار با قاب سازه ای متصل می شوند .صفحات از پالستیک،
پلی استیرن ،خاک رس و مواد ترکیبی یا حتی بتن ساخته می شوند .این دیواره ها در مقایسه با نماهای سبز به مراقبت بیشتری نیاز
دارند .اجرا و ساخت دیوار های زنده به دو روش فعال و غیر فعال صورت می گیرد که در روش سیستم فعال به جدیدترین نوع
دیوار های سبز در معماری پایدار استفاده میشود که هوای تولید شده گیاهان در سیتسم تهویه ساختمانی استفاده می شوند .در
روش سیستم های غیر فعال هیچ نوع حرکت هوا از ریشه به درون سیستم تهویه بنا وجود ندارد .در طراحی و اجرای این دیوار ها
توجه به نکاتی بسیار اهمیت دارد همانند :انتخاب نوع اجرای دیوار زنده و عملکرد مناسب با توجه به نوع ساختمان ،انتخاب ضلع
مناسب بنا برای پوشش گیاهی ،مالحضات سازه ای و آبیاری با توجه به بستر کاشت ،انتخاب پوشش گیاهی مناسب با توجه به
متغیر های اقلیمی ،توجه به انتخاب اولیت بندی و استفاده از گیاهان بومی منطقه ،توجه به نشست ذرات و ریزدانه های گرد و
خاک ،ایجاد مشکل درز و آسیب دیدن الیه های گیاهی و ضخیم شدن و سنگین شدن ساز از جمله مواردی هستند که هنگام
اجرای دیوار ها سبز باید مورد توجه قرار بگیرند.

 -1-3آلودگی صوتی و نقش گیاهان در انعکاس و جذب صدا
صوت در علم فیزیک ،به انتشار ارتعاش یک موج مکانیکی قابل شنیدن در یک محیط واسط نظیر هوا و یا آب طالق می
گردد .آلودگی صوتی همچنین بوجود صداهای اضافی و آزار دهنده ای گفته میشود که می تواند باعث اختالل در فعالیت های
انسان گردد .میزان صدا را می توان روش های مختلفی کاهش داد مانند استفاده از حفاظت دریافت کننده صدا ،کاهش صدا در
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منبع یا کنترل مسیر صوت .تغییر در مسیر صدا و نصب دیوار با مانع نیز می تواند انتقال صدای به وجود آمده در اثر حرکت وسایل
نقلیه را کاهش دهد .زیرا برخورد امواج صوتی با لبه مانع ،تراز فشار صوت بازتاب یافته و امواج صوتی در لبه ی مانع می شکنند ،در
نتیجه صدای کمتری به پشت مانع می رسد .امواج صوتی به دفعات مختلف از نمای ساختمان ها و مصالح تشکیل دهنده ی بنا ها
که عموما رفتار صلبی در برابر صوت دارند مانند سنگ ،بتن ،شبیشه و  ....در حال بازتاب هستند و این روند انتقال صوت و آلودگی
صوتی ادامه دارد ،اما زمانی که در یک بنا اگر از نمای سبز و پوشش گیاهی استفاده شود ،گسترش امواج صوتی و انعکاس امواج در
برخورد با پوشش گیاهی کاهش می یابد و درنتیجه آلودگی صوتی کمتری به داخل بنا و همینطور به اطراف و بیرون بنا انتقال پیدا
خواهد کرد که باعث میشود یک محیط مطلوب تری داشته باشیم.

 -4یافتههای حاصل از پژوهش
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در ادامه روند پژوهش با تالش بر شبیه سازی پوشش دیوارهای سبز که در شکلهای  1الی  8نشان داده شده است با استفاده
از گیاهان گلخانه ای تراز صوتی اندازه گیری میشود .شدت آلودگی صوتی و میزان نفوذ صدا به داخل ساختمان ،در برداشت
اول(خارج از مغازه) با استفاده از ترازسنج صوتی به مدت سی دقیقه ،اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفته است .در این مرحله هیچ
مانعی برای جلوگیری از آلودگی صوتی وجود ندارد و میزان اندازه گیری شده به عنوان شاهد برای مقایسه با مراحل بعدی انتخاب
می گردد .بررسی شدت صوت در تمام مراحل با فاصله  1الی  11متری از خیابان انجام گردیده است .در مرحله اول مقدار شدت
صوت بطور میانگین  db69.3است .در برداشت دوم(داخل مغازه) بدون پوشش گیاهی که تنها عایق صوتی در این مرحله شیشه
می باشد ،اندازه گیری شده و میزان شدت صوت در این مرحله بطور میانگین  db64.38است .در مرحله سوم و گام آخر مدل
پوشش گیاهی ساخته شده بر روی شیشه مغازه و درب ورودی نصب گردیده و سپس به مدت سی دقیقه میزان آلودگی صوتی
اندازه گیری میشود که در این مرحله شدت آلودگی صوتی بطور میانگین  db57.38است .تمامی نتایج و برداشت های مختلف در
جدول های زیر با یکدیگر مقایسه شده است.

شکل  -1پوشش گیاهی بر روی دیوار ،منبع نگارنده

شکل  -2پوشش گیاهی بر روی دیوار ،منبع نگارنده

شدت صداdB
برداشت اول
برداشت دوم
برداشت سوم
میانگین
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شکل  -3شبیه سازی پوشش گیاهی ،منبع نگارنده

جدول  -1مقادیر leqA(30) dB،در ایستگاه شماره ( 1بدون مانع)
فاصله
 5متری
 1متری
3638
3635
3635
36386

3538
3535
3531
3538

 11متری
3136
3135
3135
3135

جدول  -2مقادیر leqA(30) dB،در ایستگاه شماره ( 2عایق صوتی شیشه)
فاصله
 11متری
 5متری
 1متری

شدت صداdB
برداشت اول
برداشت دوم
برداشت سوم
میانگین

6538
6535
6535
65386

6136
6135
6135
6135

6838
6835
6831
6838

جدول  -3مقادیر leqA(30) dB،در ایستگاه شماره ( 3عایق صوتی پوشش گیاهی)
فاصله
 11متری
 5متری
 1متری

شدت صداdB

6138
6135
6135
61386

برداشت اول
برداشت دوم
برداشت سوم
میانگین

5636
5635
5635
5635

5338
5335
5331
5338

جدول  -4مقدار تاثیر عایق صوتی در کاهش صدا ()INSERTION LOSS

مانع و عایق صوتی
شیشه و درب معمولی
پوشش گیاهی

538
1831
75.00

70.00
ایستگاه اول

60.00

ایستگاه دوم

55.00

ایستگاه سوم

50.00
60

40

Leq

65.00
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شدت کاهش صداdB

نمودار  -1مقایسه میانگین داده ها در سه ایستگاه توسط برنامه SPSS
Comparison of Measured values at three station

در نمودار ( )1مقایسه میانگین دادهها را در فواصل اندازه گیری شده ،نشان می دهد .جدول ( )5مقدار تاثیر موانع در کاهش
صدا را بر اساس مقایسه میانگین نتایج به دست آمده در فاصله  11متری از پشت مانع صوتی با مقدار معادل آن در برداشت بدون
مانع نشان می دهد .در آزمایش اول از فاصله  11متری از کنار خیابان با استفاده از شیشه صاف شاهد کاهش میزان صدا به مقدار
 5/81دسی بل هستیم که این میزان قابل توجهی می باشد .در ادامه روند برداشت صدا و آزمایش شماره ( )8با استفاده از پوشش
گیاهی زنده شاهد کاهش  18/1دسی بل صدا هستیم .این مقدار از کاهش نشان دهنده عملکرد بسیار مناسب پوشش گیاهی زنده
به عنوان عایق صوتی را نشان می دهد که می تواند باعث جلوگیری از آلودگی صوتی در داخل فضا شود و همینطور باعث کاهش
انعکاس صوت به بیرون محیط نیز میشود .نتایج باال نشان می دهد که دیوار سبز به عنوان یک ایده معمارنه مقدار قابل توجهی در
جذب آلودگی صوتی نسبت به انتشار و انعکاس آن دارد .قوانینی که در زمینه ساخت و بهره برداری از این نوع پوشش است معطوف
به استاندارد های سازه ای و حفظ آن در مقابل آتش سوزی است و توجهی به مسائل مرتبط با آلودگی هوا و آلودگی صوتی ندارد.
در صورتی که به خوبی مشهود است وجود پوشش گیاهان به خصوص در مناطق متراکم و آلوده شهری با جذب صوت و جلوگیری
از انعکاس آن ،کمک بسیاری در حل مشکل آلودگی صوتی می کند .با این حال توجه به سهم و نقش گیاهان بر کاهش آلودگی
صوتی محیط های شهری به عنوان یک امکان نسبتا جدید و نو در عرصه اجرایی و مطالعاتی بشمار می رود .الزم به ذکر است که
با توجه به نبود امکانات بیشتر فقط از یک نوع و از یک الیه پوشش گیاهی در این پژوهش استفاده شده است که با در نظر گرفتن
این مطلب می توان با افزایش جداره های پوششی و نوع گیاهان پهن تر شاهد تاثیر بیشتر در کیفیت عایق صوتی بود .نتایج این
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تحقیق می تواند با هدف تخمین افزایش سیستم های سبز عمودی به عنوان راهکار معماری در محیط های متراکم شهری مورد
استفاده قرار گیرد و ذکر این نکته نیز ضرور است که این پوشش سبب افزایش زیبایی بصری در سیما و منظر شهری ،کاهش
آالیندگی ،کاهش دما ،صرفه جویی در مصرف انرژیِ و از همه مهم تر افزایش تنوع زیستمحیطی نیز میشود .راهکار ارائه شده در
این پژوهش که متبنی بر بهرهگیری از نوع خاص از سیستم های سبز عمودی می باش ،عالوه بر اجرای آسان و صرفه اقتصادی،
می تواند نقش موثری در کاهش میزان آالینده ها به ساختمان و محل زندگی افراد ایفا کند .بنابرین لزوم توجه بیش تر به سیستم
های سبز و پوشش گیاهی عمودی به عنوان پاکسازی و بهبود کیفیت هوای محیط های شهری بیش از پیش آَشکار میشود.

 -5نتیجه گیری و بحث
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سه موضوع زیستمحیطی ،اقتصادی و پوشش سبز ،که تشکیل دهنده مولفه های توسعه پایدار هستند را به عنوان راه حلی
برای مقابله با مشکالت تخریب طبیعت ،آلودگی محیط زیست و ...مورد توجه واقع شده است .پس از بررسی انواع تحقیق های
انجام شده در زمینه دیوار های سبز و پتانسیل هر کدام به این نتیجه می رسیم که استفاده از این فناوری در محیط های داخلی و
بیرونی ساختمان ،فواید مختلفی دارد و این پژوهش ها نشانگر این موضوع هستند که بهره گیری از گیاهان و نقش زیست-
محافظتی آنان به عنوان مصالحی نوین در اختیار معمارن و طراحان شهری قرار می گیرد .از منظر زیستمحیطی استفاده از دیوار
سبز باعث افزایش فضای سبز و سرانه پوشش گیاهی هر شهر میشود و همچنین در آلودگیهای اقلیمی باعث بهبود کیفیت هوای
محیط اطراف ،کاهش آالیندگی ،کاهش دما ،صرفه جویی در مصرف انرژی ،افزایش زیبایی بصری در سیما و منظر شهری و از
همه مهم تر افزایش تنوع زیستمحیطی میشود .با توجه به نتایج پژوهش می توان اظهار داشت که ،دیوارهای معمولی و نماهای
صاف ،بیشترین تاثیر را در منعکس کردن آلودگی صوتی دارند .توصیه میشود برای جلوگیری از این انعکاس ها به محیط اطرف و
همینطور به داخل بنا ها از پوشش گیاهی به عنوان عایق صوتی استفاده شود و همینطور انتخاب برگ های بزرگ تر و عمود تر در
انتشار صوت ،باعث کاهش شدت صدای بیشتر می شوند و گیاهان گلخانه ای عملکرد بهتری نسبت به گیاهان مصنوعی دارند ولی
برای نگهداری گیاهان زنده به توجه و هزینه بیشتری نیاز است .امید است که با انجام پژوهش های گسترده تری در این زمینه گام
های مهمتری در جهت بهبود کیفیت زیستی کشور برداشته شود.
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The effect of artificial and natural vegetation in green walls on
noise pollution (Case study: Valiasr Abhar St.)

Abstract

Keywords: green wall, sustainable architecture, sound insulation, environment, vegetation
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Due to the increasing density and presence of cars in crowded areas, noise pollution is one of the
serious problems today. In the direction of sustainable urban development, the confrontation
with this problem is felt more than before. According to the theoretical foundations in this
research, in the first step, descriptive-analytical method has been studied in previous research
studies on reducing noise pollution and green walls. In the second stage, the construction and
simulation of a pattern of green cover using natural greenhouse and artificial plants as sound
insulation has been done and then tested to reduce noise pollution. To obtain data on the
effectiveness of plant sound insulation, the 1150tes sound level gauge was used and measured at
different points and distances. Using analytical software, the data are analyzed and the results
show that green walls have a positive effect on preventing the penetration or reflection of noise
pollution into the environment and the use of natural plants wider and larger than Artificial
vegetation performs better. The use of vegetation in green walls for urban design reduces
environmental damage.
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چکـیده
امروزه سنتز زیستي نانوذرات نقره مورد توجه محققين این زمينه قرار گرفته است .عصارههاي گياهي سازگار با محيط
زیست هستند و با توجه به کاهش هزینهها و عدم استفاده از مواد سمي براي سنتز نانوذرات مناسب هستند .در پژوهش
حاضر ،روش سنتز سبز براي توليد نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گياه غازیاقي ارائه شده است .در همين راستا از عوامل
کاهنده گرفته شده از گياه غازیاقي براي توليد نانو ذرات استفاده شده است .همچنين ،روند سنتز با طيفسنجي فرابنفش-
مرئي رهگيري شد و نتایج طيف فرابنفش-مرئي پيکي در محدوده  ۰99تا  599نانومتر مربوط به جذب پالسمون نيترات
نقره نشان داد .عالوه بر این پراش پرتو ایکس به طور واضح پيکهاي مربوط به نانو ذرات نقره را اثبات کرد .همچنين
ميکروسکوب الکتروني روبشي SEM ،نشان داد که ميانگين اندازه نانو ذرات به دست آمده در این پژوهش در حدود 1۰
نانومتر است .در مجموع نتایج به دست آمده بيانگر آن است که ميتوان توسط عصاره گياهي ،گياه غازیاقي ،نانو ذرات
نقره سازگار با محيط زیست ،بدون استفاده از مواد شيميایي نامناسب و خطرناک توليد کرد.

واژگـان کلـیدی :تهيه ،روش ،زیست سنتز ،زیست محيطي

 -2گروه شیمی ،واحدکرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 -1دانشیار گروه شیمی ،واحدکرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران (نویسنده مسئول) farahnazkargar@yahoo.com
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 -1مقدمه
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در طول تاریخ بشر ،نقره کاربردهاي وسيعي داشته است از جمله ،جواهرسازي ،ساخت ظروف غذاخوري ،پول و سکه ،ماده
پرکننده دندان ،عکاسي ،مواد منفجر کننده ،آبکاري فلزات ،ساخت هاديهاي الکتریکي ،توليد آینه ،باروري ابرها و غيره .از ميان
کاربردهاي بسيار زیاد نقره ،استفاده از خاصيت ضدعفوني کنندگي آن براي مقاصد پزشکي و بهداشتي ،کاربردي بارز به شمار
ميآید .ظروف نقره در قرون گذشته براي نگهداري آب و شراب استفاده ميشده و بقراط ،پزشک معروف یوناني ،از خواص
شفادهندگي و ضدبيماري آن آگاه بوده است و براي درمان زخمها از نقره استفاده ميکرد .ترکيبات نقره از سالحهاي اصلي عليه
عفونت زخمها در جنگ جهاني اول بودند تا اینکه آنتي بيوتيکها به عرصه آمدند .در سال  ،1885یک متخصص مامایي آلماني،
محلول نيترات نقرة یک درصد را به عنوان یک محلول شست و شوي چشم براي پيشگيري از عفونت گونولکي چشمي نوزادان
معرفي کرد که با احتمال زیاد ،اولين استفادة علمي و مستند نقره در پزشکي است [ .]1عالوه بر این ،استفاده موضعي از کرم
سولفادیازین نقره ،درمان آنتيباکتریال استاندارد براي درمان زخمهاي سوختگي جدي است که هنوز هم به طور وسيع در
بخشهاي سوختگي استفاده ميشود [ .]9غالباً تکنيک هاي سنتز شيميایي در یک محيط مایع متشکل از واکنش دهندههاي
مختلف براي رشد نانوذرات انجام ميشود ،هر چند روشهاي شيميایي کم هزینه و با حجم زیادي قابل انجام هستند ،اما آلودگي
هاي مواد شيميایي بکار گرفته شده ميتواند مساله ساز باشد[ .]۰فرایندهاي زیستي در توليد نانوذرات که بر استفاده از توانایي
طبيعي سيستمهاي زنده استوار است ،توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است .برخي باکتريها ،قارچها ،مخمرها و بيوماس
گياهان توانایيهایي را در احياء یونهاي فلزي ،تجمع آنها و در نتيجه تشکيل نانوذرات نشان داده اندکه از جمله آنها استفاده
مخمري از گونه  ، ]MKY3 [4قارچ  ،]Aspergillus flavus [5آنزیم ردوکتاز وابسته به نيترات و یک کوئينون ناقل از چندین
گونه  ، ]Fusarium oxysporum [6قارچ  ،]Coriolus Versicolor [7و عصاره برگ گياه نيم ( )indica Azadirachta
 . ][8همچنين عصاره گياهاني مانند برگ شمعداني [ ،]2عصاره  ،]L annuum Capsicum[10گياه یونجه [ ،]11ساقه گياه
فلفل و برنج [ ،]19گياه شيرین بيان [ ،]1۰عصاره ،]Lysiloma acapulcensis [14و نيز احيا شيميایي [ ،]14با استفاده از
سدیم بور هيدرید و اسکوربيک اسيد [ ،]11عصاره آبي گياه شاه تره []17و مقاالت مروري [ ]99-18دیگري که براي سنتز
نانوذرات نقره نيز معرفي شدهاند.
از طرفي گياه غازیاقي گياهي خودرو بوده ،نام علمي گياه Falcaria vulgarisو از تيره اسفنجيان و راسته کرفس سانان
است .گياهي است علفي چند ساله به بلندي  19-199سانتي متر که قسمت زیر زمين آن متورم است .برگهاي آن دراز رگبرگهاي
موازي بيضي شکل نوک تيز که همه با دمبرگ از ریشه خارج ميشود (شبيه برگ بارهنگ) .طبيعت این گياه گرم و خشک بوده و
در بعضي از نقاط ایران مردم آن را با سبزیجات دیگر مصرف ميکنند و گاهي نيز با آن غذا تهيه ميکنند .از گياه غازیاقي روغن،
دم نوش ،و جوشانده تهيه و براي درمان استفاده ميشود .این گياه در ایران معموالً با اصطالح ترکي غزیاغي و یا پاغزه شناخته
ميشود .این گياه خنک کننده است و براي بيماريهاي قند و کليه ،تسهيل درد در وضع حمل خانمهاي باردار ،درمان جزام،
سوختگي و ناراحتي پوستي بنام پيسي استفاده ميشود .در مناطقي مثل اشتران کوه ،کوه زروند ،شوش ،مراغه و ،...این گياه بيشتر
در کنار آب بندها و نهرها و مردابها دیده ميشود و ميروید.
مواد موثر گياهان دارویي شامل ترکيبات پيچيده شيميایي هستند که در اندامهاي مختلف گياهان دارویي توليد و ذخيره
ميشوند و معموالً به عنوان مواد اوليه داروسازي مورد استفاده قرار ميگيرند .از نظر ترکيبات شيميایي گياه غازیاقي داراي اسانس
خيلي فرار و انواع نشاسته و زرین است .در اسانس آن مواد فور فورالدهيد و اسپاراژین و مقدار کمي از یک آلکا لویيد و مقدار زیادي
قند وجود دارد .در ماده رزین آن یک فيتوسترول و یک مخلوطي از اسيدهاي چرب شامل استئاریک اسيد و اولييک اسيد و ...وجود
دارد .نماي شماتيک تعدادي از مواد موجود در عصاره گياه غازیاقي در جدول  1نشان داده شده است.
در این ارتباط با توجه به کاربردهاي نانو ذرات نقره و نيز اهمييت بکاري گيري روش سنتزي سبزجهت تهيه مواد شيميایي
و نيز بومي بودن ودر دسترس بودن و ارزان بودن گياه غازیاغي در این پژوهش از عصاره آبي گياه غازیاقي براي توليد نانو ذرات
نقره استفاده شد.

جدول  .1نمای شماتیک مواد موجود در عصاره گیاه غازياقي
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آلکالویيد (نيکوتين)

 -1-2تهیه محلول ذخیره نقره
براي انجام آزمایش محلول نيترات نقره ( )AgNO3یک تا چهار ميلي موالر تهيه شد.

 -2-2جمعآوري گیاه براي تهیه عصاره
گياه غازیاقي پس از جمع آوري ،با آب مقطر استریل ،سه بار براي حذف مواد زائد شستشو شد ریشه ،ساقه و برگها جدا شده
در سایه و در دماي محيط نگهداري شدند .نمونهها پس از خشک شدن آسياب شدند تا پودري همگن به دست آمد .شکل  9تصویر
گياه خشک شده غازیاقي را نشان ميدهد.

 -3-2عصارهگیري از گیاه غازياقی
روش بهکار گرفته شده براي عصارهگيري خيساندن ( )Macerationاست .به این صورت که  19ميلي گرم از بخشهاي
پودر شده گياه را به طور جداگانه وزن کرده و در بشر  499ميلي ليتري ریخته و  199ميلي ليتر آب مقطر به آن افزوده شد و به
مدت  95ساعت در دماي آزمایشگاه خيسانده شدند .عصاره بهدست آمده را از کاغذ صافي عبور داده شد و تفاله گياه جدا شد .براي
شفاف سازي عصارهها و جدا کردن ذرات معلق محلول زیر صافي سانتریفوژ شد و عصاره شفاف جدا سازي شد .براي جلوگيري از
فساد و تخریب عصارهها در یخچال در دماي چهار درجه نگهداري شدند.

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)24 :زمستان 2911

 -2بخش تجربی

 -4-2سنتز نانو ذرات نقره
ابتدا محلول نيترات نقره با غلظت یک ميليموالر
تهيه شد .سپس سه ميلي ليتر از عصاره به چهار ميليليتر
از محلول نيترات نقره ساخته شده در دماي اتاق افزوده
شد pH .محلول عدد پنج قرائت شد .مشاهده شد که
رنگ محلول به سمت قهوهاي تيره تغيير رنگ داده است
که خود نشاندهنده تشکيل نانو ذرات نقره ميباشد.
شکل  1تصویر محلول نيترات نقره و سنتر نانوذرات نقره
را نشان ميدهد.

شکل  -1تصوير محلول نیترات نقره و سنتز نانوذرات نقره
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بعد از مشاهده تغيير رنگ محلول عصاره گياه غازیاقي با محلول نيترات نقره ،با استفاده دستگاه سانتریفيوژ با دور  8999در
مدت  19دقيقه ،رسوب را از محلول جدا کرده و با آب مقطر چند بار شستشو داده و دوباره سانتریفيوژ شد و سپس در آون معمولي
خشک شد .به این ترتيب نانو ذرات نقره تهيه گردید.

 -5-2يافتن مقدار بهینه عصاره
براي بررسي تاًثير ميزان عصاره گياه بر اندازه ذرات نانو نقره ،مقادیر یک تا چهار ميليليتر از آن به چهار ميليليتر محلول نقره
نيترات یک ميليموالر افزوده شد و حجم نهایي محلول را در بالن حجمي به  49ميليليتر رسانده شد .نسبت  1ميلي ليتر از این
محلول با  19ميلي ليتر آب مقطر مخلوط کرده سپس طيف فرابنفش-مرئي گرفته شد .جدول  9مقادیر مصرف عصاره و نيترات
نقره براي تعيين تأثير ميزان عصاره بر اندازه ذرات نانو نقره ،را نشان ميدهد.
جدول  .2مقادير مصرف عصاره و نیترات نقره
9
1
عصاره (ميلي ليتر)
5
5
نيترات نقره (یک ميلي موالر)

5
5

۰
5

 -6-2يافتن مناسب زمان واکنش
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به منظور بررسي ميزان تأثير زمان واکنش از سه ميليليتر عصاره گياه و چهار ميليليتر نيترات نقره محلول تهيه شد و به
فواصل مختلف بر حسب دقيقه از زمان ساخته شدن نمونه تا یک ساعت پس از آن آمادهسازي و از تمامي آنها طيف
اسپکتوفتومتري فرابنفش -مرئي گرفته شد .جدول  ۰مقاطع زماني مورد نظر در پژوهش حاضر را نشان ميدهد.
جدول  . 3بررسي تأثیر زمان های مختلف در تشکیل نانو ذرات نیترات نقره
زمان(دقيقه)

19
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99

۰9

59

49

19

محلول (ميلي ليتر)

49

49

49

49

49

49

49

 -7-2يافتن غلظت بهینه محلول نمک نقره نیترات
براي بررسي تأثير غلظت یون نقره به حجم سه ميليليتر از عصاره گياه را به چهار ميليليتر از غلظتهاي متفاوت محلول نقره
نيترات یک تا چهار ميليموالر افزوده و باز حجم محلول را به 49ميليليتر رسانده شد .از محلولهاي ساخته شده طيف
اسپکتوفتومتري فرابنفش  -مرئي گرفته شد .جدول  5ميزان غلظت نمک نقره نيترات را نشان ميدهد.
جدول  .4بررسي تأثیر تغییرات غلظت نیترات نقره درتشکیل نانو ذرات نیترات نقره
۰
۰
۰
عصاره گياه (ميلي ليتر)
۰
9
1
ميلي ليترنيترات نقره (چهار ميلي موالر)

۰
5

-3طیف سنجی
به منظور بررسي ميزان تأثير تيمارهاي مختلف در سنتز نانو ذرات نقره از روشهاي مختلف طيفسنجي استفاده شد.
 -1-3طیف XRD
در این روش مقداري از نمونه را کامالً پودر کرده و حدود یک دهم گرم از نمونه را بطور پراکنده روي صفحات موجود در
مقابل اشعه به مدت  59دقيقه قرار ميگيرد.این آزمایش براي بررسي بيشتر و مطالعه ساختاري بلوري نانو ذرات نقره سنتز شده،
استفاده شد.
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 -2-3طیف SEM
نمونهها را از محلول خارج کرده و سه بار هر بار به مدت پنج دقيقه با آب مقطر دوبار استریل شستشو داده شد .سپس نمونهها
را در آون در دماي  79درجه به مدت  95ساعت کامالً خشک کرده و از آن پودري کامالً همگن تهيه شد .یک ميلي گرم از پودر را
روي گرید مسي ميکروسکوپ الکتروني قرار داده ،و جهت آناليز مورد استفاده قرار گرفت.

 -3-3طیف اسپکتروفوتومتري فرابنفش -مرئی
 -1-3-3تهیه نمونه جهت آنالیز با دستگاههاي اسپکتروفوتومتري فرابنفش -مرئی
حدود یک ميلي ليتر از نمونه هاي آماده شده مورد نظر را برداشته و به آن  19ميلي ليتر آب مقطر اضافه شد .براي تشخيص
اوليه وجود نانوذرات نقره جهت آناليز به دستگاه اسپکتروفوتومتري فرابنفش -مرئي انتقال داده شد شاهد در این دستگاه آب مقطر
استفاده شد.

 -2-3-3نتايج تأثیر میزان غلظت نمک نیترات نقره
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نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد با افزایش غلظت یون نقره ،ميزان جذب افزایش پيدا نمود ،یعني با افزایش یونهاي نقره
بيشتري کاهش پيدا کرده و در نتيجه نانو ذرات بيشتري سنتز ميشوند و متقابالً جذب خوانده شده افزایش پيدا خواهد کرد.
همچنين دو نوع محلول نيترات نقره با غلظتهاي یک و چهار ميليموالر در همين آزمایش استفاده شد و بعد از پنج دقيقه محلول
نيترات نقره چهار ميليموالر سریعتر تغيير رنگ داده و در ضمن نسبت به محلول نيترات نقره یک ميليموالر پررنگتر شد .بار
دیگر محلول نيترات نقره یک ميليموالر را با نيم ميلي ليتر عصاره وبيست وپنج صدم ميلي ليتر عصاره گياه با هم مقایسه شد و
مالحظه گردید که بعد از پنج دقيقه محلول نيم ميلي ليتر عصاره سریعتر تغيير رنگ داده و پررنگتر است (شکل .)9

شکل  -2طیف اسپکتروفتومتری فرابنفش –مرئي غلظت سه میلي لیتر از عصاره گیاه غازياقي و يک تا چهار میلي موالر
محلول نیترات نقره شده از آن ( H= 1 I=2 K=3 L=4میلي موالر نیترات نقره)

همانطور که در شکل  9نشان داده شده است نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد غلظت یک ميلي موالر نسبت به سه غلظت
دیگر نيترات نقره ،جذب بهتري داشته است و همين امر نشان دهنده سنتز بيشتر نانوذرات ميباشد .بنابراین وجود پيک در این
محدوده با استفاده از دستگاه طيفسنجي فرابنفش جهت ثابت کردن سنتز نانوذرات نقره ميباشد .جابه جا شدن پيک ها وتغيير در
شدت آن ها و ایجاد تغييرات در رنگ هاي مشاهده شده عواملي هستند که به اندازه نانوذرات بستگي دارند .به بيان دیگر
ویژگيهاي نوري نانوذرات نقره به شدت وابسته به قطر نانو ذرات است .اما زماني که نانوذرات بي ثبات شوند پيک اصلي به دليل
تخليه نانو ذرات پایدار به شدت کاهش ميیابد.

 -3-3-3نتايج تأثیر غلظت عصاره
نتایج حاصل از اسپکتروسکوپي فرابنفش نشان داد که با غلظت از یک تا سه ميلي ليتر عصاره مقدار جذب افزایش ميیابد ولي
بيشتر از آن تاثير چنداني بر مقدار جذب ندارد .با افزایش حجم عصاره ميزان جذب بيشتر ،و سنتز نانو ذرات نقره بهتر و سریعتر
انجام شده است .به بيان دیگر این امر نشان دهنده افزایش در سرعت و مقدار تشکيل نانو ذرات ميباشد .جها ( )Jhaو همکارانش
12

دریافتند که مکانيسمهاي ممکن براي سنتز نانوذرات به وسيله عصارههاي گياهان ميتواند از طریق متابوليسمها و متابوليتهاي
مختلف انجام شود [.]49

شکل  -3طیف اسپکتروفتومتری فرابنفش –مريي غلظتهای يک تا چهار میلي لیتر از عصاره گیاه غازياقي وچهار میلي
لیتر محلول نیترات نقره يک میلي موالر سنتز شده از آن ( B=1 A=2 D=3 F=4میلي لیتر عصاره)

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)24 :زمستان 2911

براساس نتایج به دست آمده همانطور که در شکل  ۰نشان داده شده است ،نتایج حاصل از طيف اسپکتروفتومتري فرابنفش-
مرئي در غلظتهاي یک تا چهار ميليليتر از عصاره گياه غازیاقي و چهار ميلي ليتر محلول نيترات نقره یک ميلي موالر سنتز شده
از آن نشان داد که به ترتيب غلظتهاي چهار  ،سه ،دو و یک از بيشترین تا کمترین ميزان جذب و سنتز نانوذرات را به خود
اختصاص دادند.

 -4-3-3نتايج تأثیر زمان واکنش
همانطور که در فصل سوم نيز گفته شد به منظور بررسي تأثير زمان واکنش آزمایش مورد نظر در هشت مقطع زماني متفاوت
مورد بررسي قرار گرفت که شکل 5نتایج حاصل از این آزمایش را نشان ميدهد.

شکل  -4طیف اسپکتروفتومتری فرابنفش –مرئي در زمانهای مختلف از غلظت سه میلي لیتر از عصاره گیاه غازياقي
وچهار میلي لیتر محلول نیترات نقره يک میلي موالر سنتز شده از آن

براساس نتایج حاصل از آزمایشها ،همانطور که در شکل  5نيز نشان داده شده است ،نتایج حاصل از طيف اسپکتروفتومتري
فرابنفش -مرئي در زمانهاي مختلف که بروي غلظت سه ميليليتر از عصاره گياه غازیاقي و چهار ميليليتر محلول نيترات نقره
یک ميلي موالرانجام شده ،نشان داد که بيشترین ميزان جذب و سنتز نانوذرات در زمان  19دقيقه و کمترین ميزان آن نيز در زمان
 99دقيقه رخ داد.

 -4نتايج و بحث
نتایج حاصل از طيف  XRDدر شکل  4نشان داده شده است .همانطور که در شکل  4نشان داده شده است وجود پيک
داللت بر سنتز موفق نانو ذرات نقره است و قله تيز در محدوده  ۰2تتا نشان دهنده بلورینگي براي نانوذرات است .ميانگين اندازه
12

دانههاي بلوري سنتز شده با محاسبه فرمول دباي -شرر برآورد شدند که با نتایج حاصل از ميکروسکوپ الکتروني عبوري و طيف
اسپکتروفتومتري فرابنفش -مریي کامال مطابقت دارد .طيف سنجي پراش انرژي پرتو ایکس ( )EDXحاصل از طيفسنجي تفریق
انرژي نانوذرات نقره در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که در شکل مشاهده ميشود هر یک از پيکهاي نشان داده شده
مختص یک اتم و نشانگر یک عنصر ميباشند .پيکهاي با ارتفاع بيشتر در طيف به معني غلظت بيشتر عنصر مورد نظر در نمونه
است .طبق نتایج به دست آمده نمونههاي سنتز شده از عنصرهاي کربن ،اکسيژن ،نيتروژن و نقره تشکيل شده است .که پيک
جذبي قوي نقره به خوبي مشاهده ميشود .سایر عناصر هم ممکن است به علت وجود مقدار بسيار کم مواد آلي باقي مانده از
عصاره گياه در سطح نانوذرات باشد.
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شکل  -5تصوير پراش پرتو ايکس نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه غازياقي
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شکل  -6طیف  EDXنانوذرات نقره

نتایج مربوط به ميکروسکوپ الکتروني نگاره  SEMدر شکل  7نشان داده شده است .نتایج بهدست آمده دال بر توزیع
غيریکنواخت ذرات ميباشد .اندازههاي به دست آمده که تحت تاثير محلول تتراکلرواوریت قرار گرفته بود اندازههاي زیر  11نانومتر
داشتند که در سه تکرار و با سرعت  8999دور در دقيقه سانتریفوژ شد و از رسوب حاصل توسط ميکروسکوپ الکتروني نگاره
عکس برداري شد .آزمایشات انجام شد .نتایج به دست آمده الگوي پيک بدست آمده در طيفسنجي  UV-Visibleرا تایيد مي
کند.
شاید بتوان علت احياي زیستي نانوذرات نقره در گياه غازیاقي را محتواي باالي ترکيبات فنلي شامل فالونوئيدها و محتوي
پروتئيني باالي آن و اسيد هاي آلي دانست .در تحقيقات انجام شده به وسيله چون و همکارانش در سال  9999ثابت شده در
صورتي که عصاره گياه به وسيله آب استخراج شود شامل سيناميک اسيد ،اسيد هيدروبنزوئيک ،اسيد پيکوماریک ،فروليک اسيد،
هيدروکسي بنزوئيک اسيد ،ترانس سينوئيک اسيد و کافئيک اسيد خواهد بود که نانوذرات به دست آمده مونودیسپرس خواهد شد،
در تحقيقي دیگر مشتقات گياه توسط استکنال در سال  9991ودیوتي در سال  999۰با استفاده از الکل استخراج شد که شامل
متابوليتهاي ثانویه اي مانند فالونوئيدها ،فالونولها ،فالونونها ،آنتوسيانينها و ایزوفالونها ميباشد که رایج ترین آنها متابوليت
هاي ثانویه آپيژنين و گليکوزیدهاي لوتئولين بودند نانوذرات به دست آمده از این طریق پلي دیسپرس بوده است .با توجه به
ترکيبات مختلفي که از عصارههاي استخراج شده با آب و الکل بدست آمده قاعدتاً روي مرفولوژي و اندازه نانوذرات تاثيرگذار است
12

و انتظار ميرود ذرات نقره پلي دیسپرس در شرایط توليد نانوذرات در محيط درون شيشه باشدکه با توجه به عکسهاي گرفته شده از
طریق ميکروسکوپ الکتروني نگاره پلي دیسپرس بودن نانوذرات اثبات شد و نانوذرات نقره اکثراً کروي تشکيل شده بود اندازه
ذرات به دست آمده در محدوده اندازه  11-14نانومتر بودند .شکل  8تصاویر ميکروسکوپ الکتروني عبوري  TEMنانوذرات نقره
سنتز شده با استفاده از عصاره گياه غازیاقي را نشان ميدهد.
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شکل  -7تصوير SEMنانو ذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره گیاه غازياقي

شکل  -8تصاوير میکروسکوپ الکتروني عبور TEMنانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره گیاه غازياقي

فلزاتي مانند طال و نقره داراي جذبي به نام جذب پالسمون سطحي ( )SPRهستند این جذب فقط خاص نانوذرات فلزي است.
در اثر احياي یونهاي نقره و توليد نانو ذرات ،رنگ نمونه ها از زرد کمرنگ به قهوهاي تبدیل شدکه با منابع همخواني داشت و نشان
دهنده توليد سوسپانسيون کلویيدي نانو ذرات نقره بود .جهت اثبات وجود نانو ذرات نقره در نمونه ها ،طيف فرابنفش -مرئي از آنها
12

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)24 :زمستان 2911

تهيه شد .در نانو ذرات فلزي تشدید پالسمون سطحي محصول خواص نوري منحصر به فرد آنهاست که تحت عواملي از قبيل
اندازه نانو ذرات ،شکل نانو ذرات ،فاصله آنها از همدیگر و ضریب شکست محيط پيرامون تغيير ميکند .با توجه به اینکه نانو ذرات
نقره بين  ۰99تا  499نانومتر جذب نور دارند ،که مشخصه باند جذب تشدید پالسمون سطحي در حدود ۰59نانومتر براي نانوذرات
نقره نمونه هاي مورد نظر رخ داده است .شکلهاي  ۰ ،9و 5نتایج حاصل از طيف اسپکتروفتومتري فرابنفش -مرئي را در شرایط
مختلف نشان ميدهند .همچنين ،طيف  IR-FTنشان ميدهد که نانو ذرات نقره داراي الیههایي از ترکيبات موجود در عصاره مي
باشند که مي-توانند به پایداري نانو ذرات کمک کنند که با توجه به مشابه بودن الگوي طيفي براي عصاره خشک شده غازیاغي و
نانو ذرات نقره ميتوان نتيجه گرفت که نانو ذرات حاوي ترکيبات موجود در عصاره ميباشند.
در این پروژه جهت شناسایي گروههاي فعال و گروههاي عامل کاهنده بار یونهاي نقره از تکنيک طيف سنجي تبدیل فوریه
فروسرخ استفاده شده است .نتایج این آناليز بر روي عصاره گياه غازیاقي ،قبل و بعد از انجام واکنش با نيترات نقره بترتيب در شکل
 2نشان داده شده اند و مقایسه این دو طيف توان بيولوژیکي عصاره گياه غازیاقي در احياء یونهاي نقره را نشان ميدهد .همان طور
که در شکل  2مشاهده مي شود ،پيکهایي مربوط به ارتعاشات در طول موج هاي ،17۰7/29 ،9857/54 ،9212/97، ۰5۰4/71
 19۰9/87 ،1957/45 ،1۰9۰/1۰ ،1599/84 ،1151/19سانتي متر منهاي یک به ترتيب مربوط به [ OH, NH] ,[C-H] ,
 ,][NHC=O] [C-O] ,[C-N] , [NHهستند.
همانطور که در شکل  4مشاهده مي شود ،بعد از واکنش با نيترات نقره مقداري جابجایي در محل و ارتفاع پيکها در طيف
تبدیل فوریه ( 1999/99 ،1957/45 ،112۰/11 ،1541/99 ،11۰9/45 ،9۰54/71 ،9214/94 ،۰5۰1/99سانتي متر منهاي یک)
عصاره گياه غازیاقي بوجود آمده است .این تغييرات مربوط به شکسته شدن پيوندهاي هيدروژني و ایفاي نقش مستقيم هيدروژن در
کاهش بار و احياي یونهاي نقره مي باشد .همچنين جابجایي در محل پيکها و قويتر شدن گروههاي مربوطه نشان دهنده شکسته
شدن پيوندهاي کربن-نيتروژن و آزاد شدن کربن و ازت و ایفاي نقششان در سنتز نانوذرات نقره بوده است.

شکل  -9طیف FT-IRگیاه خشک شده غازياقي الف و طیف  FT-IRنانو ذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره
گیاه غازياقي ب

نتیجه گیري
هدف از اجراي این تحقيق بررسي توانایي توليد نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گياه غازیاقي بود .در این پژوهش مشخص
شد که گياه غازیاقي در صورتي که در معرض غلظتهاي مختلف ازعصاره گياه و نيز غلظتهاي مختلف نمکهاي نقره قرار گيرد
قادر به توليد نانوذرات نقره در اندازه و اشکال مختلف خواهد بود .روند سنتز با طيفسنجي فرابنفش -مرئي رهگيري شد و نتایج
طيف فرابنفش -مرئي پيکي در محدوده  ۰99تا  599نانومتر مربوط به جذب پالسمون نيترات نقره نشان داد .عالوه بر این پراش
پرتو ایکس به طور واضح پيکهاي مربوط به نانو ذرات نقره را اثبات کرد .همچنين ميکروسکوب الکتروني روبشي SEM ،نشان
داد که ميانگين اندازه نانو ذرات به دست آمده در این پژوهش در حدود  1۰نانومتر است .عکسهاي گرفته شده از طریق
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ميکروسکوپ الکتروني نگاره پلي دیسپرس بودن نانوذرات اثبات شد و نانوذرات نقره اکثراً کروي تشکيل شده بود اندازه ذرات به
 در مجموع نتایج به دست آمده بيانگر آن است که ميتوان توسط عصاره. نانومتر بودند11-14 دست آمده در محدوده اندازه
. بدون استفاده از مواد شيميایي نامناسب و خطرناک توليد کرد، نانو ذرات نقره سازگار با محيط زیست، گياه غازیاقي،گياهي
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مطالعه میزان آگاهی و رویکرد برندهای پوشاک از استانداردهای
زیستمحیطی صنعت مد؛ مطالعه موردی :استان تهران
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حکمتی2
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چکـیده
بشر امروزی با گرایش به خرید پوشاک به دفعات زیاد و تمایل به تغییر مد در مدتزمان کم ،به افرایش زبالههای صنعت
نساجی و پوشاک دامن میزند و این رویکرد سیستم حفاظتی زمین را به خطر میاندازد .آگاهی و رویکرد برندهای پوشاک
در زمینه پایداری حائز اهمیت است زیرا تولیدکنندگان میتوانند با اجرای روشهای پایداری در تولید ،نقش مهمی را ایفا
کنند .بهمنظور ایجاد پایداری در حیطه صنعت مد ،باید توجه داشت که فرایند تولید پوشاک از اهمیت بسیاری برخوردار
است و اخیراً بررسی عملکرد برندها از جنبههای اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است چرا که
صنعت نساجی بهعنوان دومین صنعت آلودهکننده جهان شناخته شده است .پژوهش حاضر با روش توصیفی-همبستگی و
با هدف بررسی میزان آگاهی برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی صنعت مد و چگونگی رویکرد آنها در
صورت داشتن آگاهی ،انجامگرفته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی
آگاهی داشتهاند که این امر در عملکرد آنها نسبت به تهیه مواد اولیه و بستهبندی پایدار تأثیرگذار بوده و همچنین بر
حمایت از محیطزیست دقت نظر بیشتری داشتند .اما نسبت به موضوع حملونقل ،خطمشی زیستمحیطی ،توسعه پایدار و
تبلیغات و اطالعرسانی روشهای پایداری را در نظر نگرفتند.

واژگـان کلـیدی :آگاهی ،برند ،پوشاک ،استانداردهای زیستمحیطی ،صنعت مد

 -3کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب (نویسنده مسئول)
Arsam.mk@yahoo.com

 -2استادیار ،مدیر گروه رشته طراحی لباس ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب
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 -1مقدمه
بشر امروزی با گرایش به خرید پوشاک به دفعات زیاد و تمایل به تغییر مد در مدت زمان کم به افزایش زبالههای صنعت
نساجی و پوشاک دامن زده است و این رویکرد ,سیستم حفاظتی زمین را به خطر میاندازد .تولید و مصرف پایدار نقش مهمی در
حفاظت از منابع محدود طبیعی و جلوگیری از تغییرات آب و هوایی دارد .صنعت نساجی یکی از آلودهکنندهترین صنایع جهان است
و اثرات زیستمحیطی صنعت پوشاک به عنوان یکی از زیر مجموعه های صنعت نساجی ،شامل مصرف انرژی ،آب ،مواد شیمیایی،
رنگدانه ها و اثرات گازهای گلخانه ای می باشد .با پیدایش رویکرد پایداری ،راهکارهایی برای آن در این صنعت در جهت حفظ
منابع برای نسل های آینده ارائه شده است .به دلیل حضور برندهای پوشاک به عنوان یکی از تعیین کنندگان اصلی خط مشی
صنعت پوشاک ،افزایش آگاهی و تشویق آنها در حمایت از پایداری به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اهمیت
مضاعفی می یابد .در این میان پرسش هایی که مطرح می شود این است که آیا برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی
صنعت مد آگاهی دارند؟ در صورت آگاهی ،رویکرد برند های پوشاک نسبت به این استانداردها چگونه است؟ و راهکارهای منطبق
با آن در ایران که می تواند قابل بکارگیری برای حفظ محیط زیست و مطابق با حقوق اجتماعی باشد کدامند؟ بررسی ها نشان می
دهد که در کشورهای توسعه یافته مطالعات و پژوهش هایی در این زمینه انجام گرفته و راهکارهایی داده شده است ،اما در ایران
تحقیقی صورت نگرفته است.

 -2مدل نظری پژوهش
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)34 :زمستان 3111

شکل  -1مدل نظری پژوهش

 -2پیشینه تحقیق
 -1-2صنعت مد
صنعت مد را می توان به عنوان کار تولید لباس توصیف کرد ،اما این امر تمایز مهم میان مد و لباس را از بین می برد .لباس
وسیله ای کاربردی است ،یکی از نیازهای اساسی بشریت ،اما مد شامل تعصبات خاص خود در زمینه سبک ،سلیقه فردی و تکامل
فرهنگی است .صنعت مد دارای چرخه عمر کوتاه محصول ،تنوع بسیار زیاد  ،تقاضای غیر قابل پیش بینی و فرآیندهای طوالنی و
انعطاف ناپذیر است (sen,2008,571(.آنچه صنعت مد را تعریف می کند عمدتاً بر اساس عملکرد افرادی است که از آن تشکیل
شده اند :طراحان ،فروشگاه ها ،کارگران کارخانه ها ،خیاطان ،گلدوزی های ماهر فنی ،مطبوعات ،مدل های طراحی مد،
تولیدکنندگان پارچه ،الگوها و اسکیس هنرمندان .تولید و مصرف پایدار نقش مهمی در حفاظت از منابع محدود طبیعی و جلوگیری
از تغییرات آب و هوایی دارد .در بخش نساجی افزایش مصرف عمدتا به علت تغییر سریع مد و مقرون به صرفه بودن آن است که
منجر به افزایش ضایعات پارچه می شود .اثرات زیستمحیطی محصوالت نساجی شامل مصرف انرژی ،آب ،مواد شیمیایی،
رنگدانهها و اثرات گازهای گلخانهای میباشد .محصوالت نساجی یکی از آلودهکنندهترین صنایع در جهان است.
)(Vehmas,2018,98

 -2-2تئوری پایداری
پایداری به این معنا است که تولید محصوالت نیازهای نسل فعلی را براورده سازد بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای
تأمین نیازهای خود به خطر اندازد .برای بیان دقیق تر از خط سه بعدی ( 1)TBLپایداری استفاده می شود .نظریه  TBLشامل
1- Triple Bottom Line
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سه مؤلفه است :اجرای اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی ،با تمرکز بر توازن هر سه (Yongjian Li,2014,824).مطالعات
موجود نشانگر ارتباطات ذاتی بین عملکرد اقتصادی ،عملکرد محیطی و عملکرد اجتماعی با همبستگی مثبت می باشد .از طرفی،
هزینه فعالیت شرکت هایی که در حفاظت از محیط زیست مشارکت دارند و مسئولیت پذیری اجتماعی را برآورده میسازند با
افزایش سودهای بلند مدت قابل جبران است .از طرف دیگر ،منافع اقتصادی باالتر به شرکت ها قدرت می دهد تا مسئولیت
اجتماعی بیشتری را به عهده بگیرند .آنها میتوانند پول بیشتری برای درمان آلودگی هزینه کنند ،منافع بیشتری را برای جامعه
فراهم کنند(Yongjian Li,2014).

 -3-2صنعت مد سریع 1و صنعت مد

آهسته2

 -4-2منسوجات پایدار لوکس

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)34 :زمستان 3111

قبل از تولید انبوه ،مردم لباس و لوازم جانبی کمتری داشتند .چندین سال با اصالح و بازسازی از پوشاک استفاده و نگهداری
می شد .در واقع ،محصوالت می توانستند طوالنی مدت در نظر گرفته شوند .تولد مد آماده برای فروش 3حاکی از استاندارد سازی
اندازهها و کاهش در هزینههای تولید بود که به مصرف کنندگان امکان می داد لباس های بیشتری بخرند.
) (Cimattia,2016,394در همین زمان ،جهانی سازی تولید ،افزایش رقابت و تقاضای مصرف کننده منجر به ایجاد چرخه مد
سریع شد .کشورهای در حال توسعه به مکان های تولید لباس تبدیل شده اند ،در حالی که کشورهای صنعتی به دلیل باالتر بودن
هزینه های ورودی (نیروی کار ،سرمایه ،انرژی ،انطباق با محیط زیست و حمایت از مصرف کننده ،و غیره) به طور فزاینده به رقابت
با پیشنهاد های کم هزینه توسط تولید کننده های نو ظهور ،ناتوان هستند .قیمت ها کاهش یافته به طبع آن کیفیت نیز کاهش
یافته است (Ibid,394).مد سریع یک مدل کسب و کار موفق و رایج در خرده فروشی های مد تولید ارزان قیمت است و ساالنه
فصول متعددی به جای دو فصل رایج دارد .زبالههای نساجی یک مشکل رو به افزایش و همینطور سهم منسوجات در میان پسماند
های جامد در حال افزایش است که صنعت مد سریع در دامن زدن به این مشکل زیستمحیطی نقش مهمی دارد.
تناقضاتی بین پایداری و مد دیده می شود ،اخالق و پایداری در مد یک پدیده پیچیده و مبهم هستند و به نظر می رسد ضد و
نقیض باشند ،به خصوص در صنعت مد .چندین راه برای کاهش ناهماهنگی بین پایداری و مد وجود دارد .وقتی مصرف کنندگان
بتوانند پوشاک یکسانی را به طرق مختلف استفاده کنند پوشاک سازگار (انعطاف پذیر) را برای طوالنی مدت نگهداری و استفاده
خواهند کرد و لباس های کمتری خریداری می کنند .در مقابل اصطالح مد آهسته ظهور کرده است که به یک حرکت آگاهانه
محبوب و اجتماعی تبدیل شده است و افکار مصرف کنندگان را از کمیت به کیفیت تغییر می دهد .اصطالح مد آهسته شامل جدول
زمانبندی تولید آهسته ،دستمزد م نصفانه ،مصرف و افزایش طول عمر پوشاک است و بر ارزش گذاری و آگاهی از محصولی که
تجارب چشمگیری برای کاربران ایجاد می کند تمرکز دارد .این امر مردم را تشویق می کند که لباس های با کیفیت باال به دفعات
کمتر خرید کنند و بنابراین پوشاک می تواند یک سرمایه گذاری به نظر برسد(Vehmas,2018,3).

تجمالت پایدار نه تنها وسیله ای برای احترام بیشتر به محیط زیست و توسعه اجتماعی خواهد بود ،بلکه مترادف فرهنگ ،هنر
و نوآوری ملیت های مختلف و حفظ میراث صنایع دستی محلی است لوکس بودن به بسترهای فرهنگی ،اقتصادی یا منطقه ای
بستگی دارد .این موضوع تجمالت را به یک مفهوم مبهم تبدیل می کند .رابطه تجمالت  ،منسوجات و مد کامالً مبهم است ،زیرا
منسوجات و مد به طور کامل به دنیای لوکس تعلق ندارد ،اما در تجملی ترین و گران ترین بخش های آن با دنیای لوکس
همپوشانی می کند .طبق نظرکاپفرر ،4مد و تجمالت هر دو ،نیاز مشترک برای ایجاد تمایز اجتماعی دارند ،اما آنها از دو جنبه عمده
متفاوتند :در حالی که تجمالت بیانتهاست بدین معنا که منسوخ نمیشود ،مد زودگذر است ،و در حالیکه تجمالت برای پاداش
شخصی است ،اما مد اینگونه نیست .با این حال ،از آنجا که ماهیت مد در حال تغییر است ،مد لوکس دسترسی منحصر به فرد به
تغییر اجباری می دهد .مد لوکس بطور مکرر در باالترین سطح خود تغییر می کند ،و آن با اصرار مداوم بر تغییر ,از دیگر بخش
های لوکس متمایز می شود .نایر و پینکاسوف 5به این مطلب اشاره می کنند که در یک فرهنگ سلبریتی محور ،مد تحت سلطه
تصویر و نگرش لوکس است (Angel,2015) .در سالهای اخیر ،افزایش تقاضا برای محصوالت شخصی ،که مصرف کننده را از
افراد جامعه مجزا می کند ,قابل توجه است .چنین کاالهایی به دلیل جدید بودن ،ابتکار ،در دسترس بودن یا قیمت آنها فقط در
اختیار گروه خاصی از افراد است .بنابراین ،آنها به عنوان کاالهای لوکس توصیف میشوند .کاالهای لوکس اغلب به عنوان رضایت
شخصی تلقی می شوند ،در حالی که پایداری و بازیافت به انگیزه های اخالقی اختصاص می یابد .آچابو و دکیلی مطالعات تجربی را
1- fast fashion
2- slow fashion
3- ready to wear
4- Kapferer
5- Pinkhasov& Nair
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در صنعت نساجی فرانسه مورد توجه قرار می دهند .مطالعات نشان داده است که استفاده از مواد بازیافتی در لباس های لوکس بر
ترجیحات مشتری تأثیر منفی می گذارد .این مثال نشان می دهد که بازیافت /پایداری و کاالهای لوکس یک تناقض مفهومی
هستند.
1
با این حال ،پروژه های تحقیقاتی اخیر اکو میتکس و پروژه
بودجه  BMBFنشان داد که رویکردهای نوین امکان بازیافت مؤثر
از مواد اولیه پارچه های لوکس را فراهم می کنند و افزایش دهنده
پایداری پارچه های لوکس می باشند .هدف کلی اکومیتکس توسعه
روششناسی متناسب با محیطزیست برای بهینه سازی طراحی
پوشش های نساجی با توجه به بهره وری سازگار با محیط زیست و
کارایی هزینه بود .اکو میتکس شامل تجزیه و تحلیل کل چرخه
زندگی ،شناسایی اثرات زیستمحیطی و اقتصادی قابل توجه و از این
رو پتانسیل پیشرفت ،تضمین کیفیت باالی محصول و همچنین
تصویر -2بازیافت/پایداری و کاالهای لوکس یک
ایمنی باالی محصول می باشد ).(Angel,2015,121,122
تناقض مفهومی (منبع(Angel,2015 :

 -5-2طراحی سازگار با محیط زیست و تولید پایدار در مد
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)34 :زمستان 3111

تولید پایدار به معنای روش ها و تکنیک های تولید است که به کارگران این امکان را می دهد تا مهارت و خالقیت خود را
بیان کنند و به بهبود محصول و رقابت شرکت کمک کنند .بسیاری از کارآفرینان در بخش های مختلف صنعتی تصمیم به بازیابی
ارزش سنت و کاردست می گیرند که معنای مثبت یک روند کاری کند را تقویت می کند ،که می تواند ارزش متمایزی را به یک
محصول بیفزاید .کارآفرین ایتالیایی گیوانی بونوتو 2که برای اولین بار از این اصطالح استفاده کرده است ،پارچه هایی را برای سبک
های مد جدید با استفاده از تکنیک های سنتی تولید می کند ،که این امر امکان دستیابی به محصوالت منحصر به فرد و نوآورانه را
فراهم می کند .کیت فلتچر 3زمانی که در تأسیس جنبش مد آهسته نقش داشت ,مفهوم آهسته را برای تولید مد به کار برد .او
چندین سال تالش کرد تا مد پایدار را به پیش ببرد ،و تاکید داشت که چگونه می توان ارتباط زمان تولید را با لباس و لوازم جانبی
باکیفیت باال برد و سپس آن را به عنوان جایگزینی معتبر برای مد سریع در نظر گرفت ،خصوصاً اگر به پایداری اشاره کنیم .خالصه
ای از مهمترین عناصر مشخص کننده رویکرد سریع و کند در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  -1مقایسه برخی مفاهیم مهم رویکردهای فست و اسلو قابل استفاده در تولید مد)(cimatti,2016

طرز فکر اسلو
تنوع
جهانی محلی
احساس خود
ساخت و نگهداری
اعتماد متقابل
عمیقا مرتبط با اثرات
قیمت واقعی شامل اکولوژیک و هزینههای اجتماعی
در مقیاس کوچک و متوسط

طرز فکر فست
تولید انبوه
جهانی سازی
تصویر
جدید
وابستگی
نا آگاه از اثرات
هزینه بر اساس نیروی کار و مواد
مقیاس بزرگ

 -6-2طراحی اکو LCA ،و  Rs6در مد
اکو دیزاین روش طراحی پایدار با در نظر گرفتن تأثیرات زیستمحیطی محصول در کل چرخه زندگی است .اکو دیزاین می
تواند درکاهش اثرات زیستمحیطی ،که تأثیر انسان بر اکوسیستم های زمین را می سنجد ،کمک کند .چرخه عمر یک محصول به
طور عمده شامل  4مرحله است :تهیه ،ساخت ،استفاده و دور ریز .در دنیای مد ،اکو دیزاین می تواند به جای الیاف مصنوعی از مواد
پایدار مانند پنبه و پشم استفاده کند ،فرایندهایی را که محیط زیست را تحت تأثیر قرار نمی دهند ،انتخاب و مواد طبیعی راجایگزین
مواد شیمیایی مضر کند .ارزیابی چرخه زندگی ) (LCAروشی برای ارزیابی تأثیرات و مصرف منابع زیستمحیطی است .درکل
چرخه زندگی محصوالت با شروع از استخراج مواد اولیه ،پردازش ،تولید ،توزیع ،استفاده ،نگهداری مواد ,تعمیر و دفع را در نظر می
1- EcoMeTex
2 - Giovanni Bonotto
3 - Kate Fletcher
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گیرد LCA .ابزاری مهم برای کمک به مدیران در انتخاب محصول به منظور افزایش پایداری است و همینطور ابزاری مهم برای
پشتیبانی از طراحی سازگار با محیط زیست در نظر گرفت LCA،اطالعاتی را ارائه می دهد که به طراحان کمک می کند تا از
اولین مراحل تولید ،پایدارترین انتخاب را برای محصول بدست آورند .مفهوم سنتی  1R3ترویج فن آوری های تولید سبز (کاهش،
استفاده مجدد و بازیافت) پیشی گرفتن از مفهوم  R62که پایه ای برای تولید پایدار بوده است( .کاهش ،استفاده مجدد ،بازیابی
،طراحی مجدد ،تولید مجدد ،بازیافت) از آنجا که این امکان را می دهد تا از یک چرخه باز ،الگوی چرخه زندگی مجزا به یک حلقه
بسته نظری ،الگوی چرخه زندگی چندگانه تبدیل گردد .برای افزایش پایداری در تولید مد می توان به راحتی از بازیافت استفاده
کرد .بازیافت ,فرآیند جمع آوری و پردازش مواد دور ریز و تبدیل آنها به محصوالت جدید است(Cimatte,2016) .

 -7-2الگوهای پایداری در صنعت مد

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)34 :زمستان 3111

در دنیای امروزی بزرگترین مسأله ای که کره زمین و ساکنین آن را تهدید می کند ،آلودگی محیط زیست و تخریب منابع
طبیعی است .همه صنایع در ایجاد این مشکل نقش دارند ،صنعت مد نیز از این موضوع مبرا نیست ،به همین منظور طرفداران
توسعه پایدار راهکارهایی را جهت ایجاد پایداری در صنعت مد ارائه داده اند.
صنعت پوشاک از سه بعد تهیه مواد خام ،فرآیند نگهداری البسه و انهدام ضایعات ،از آلوده کننده ترین صنایع جهان اســت.
این صنعت با اتکا به مد،تغییر ســلیقه و ذائقه افراد با هــدف تهییج آن ها به خرید مداوم ،موجب پدیداری مســائل مختلفی
شــده کــه در تقابل با مفاهیم توسعه پایدار قرار می گیرند .در تقابل با این رویه ،نظریه های پوشاک و منسوجات زیســت پایدار و
مد آرام ،ســعی دارند عالوه بر اعمال تغییر در شــیوه تولیــد ،با ایجاد نوعی تغییر اجتماعی در نگرش مردم نســبت به مد ،از
تمایل آن ها به مصرف و مدهای زودگذر بکاهند .توجه به عدم تحقق مد تنها تفسیر ممکن است .اگر به بعد اجتماعی پایداری
ارجاع دهیم ،تولید برندهای لوکس؛ به ویژه اگر در زمینه تولید آهسته ،شامل کیفیت کار و زندگی کارمندان ماهر که تولیدکننده آن
محصول هستند ،جنبههای پایدار داشته باشد ،برخی از روش ها و تکنیک های پایدار ،مانند طراحی و بازیافت سازگار با محیط
زیست ،به خوبی میتوانند متناسب با تولید مد باشند). (Cimattia et al,2017,400
شرکت هایی که امتیازات عملکرد زیستمحیطی باالیی دارند ،به طور کافی اعتبار خود را به مصرف کننده خود اطالع رسانی
نمی کنند و مسائل زیستمحیطی برای برقراری ارتباط دشوار هستند .بنابراین ،علی رغم داشتن عملکردهای زیستمحیطی باال،
مصرف کنندگان به دلیل کمبود اطالعات یا درک موضوع ,قادر به پاداش دادن به آنها با ارزش های واالتر برند نیستند .فرست و
همکاران وی به این نتیجه رسیدند که برند تجاری ارزش افزوده نیست .برای اینکه یک برند قوی باشد ،بسیار مهم است که
تصویری منسجم و متمرکز بر یک هویت کامالً مشخص را به تصویر بکشد .یک هویت کامالً مشخص و تعریف شده معموالً حول
یک اصل تجاری متمرکز می شود) .)First et al.2008با کمک موسسه امور عمومی و زیستمحیطی و  NGOچینی  ,مجمع
دفاع از منابع طبیعی ,نقشه ای به روز که اثرات زیستمحیطی صنعت مد در چین را نشان می دهد ،تهیه شده است .این ابتکار
نشان داد که جنوب شرقی چین  77درصد از منابع آبی خود را توسط کارخانه های نساجی آلوده کرده است .در واقع ،با تولید % 75
منسوجات سراسر جهان ,برخی کارخانه های نساجی چینی تولیدات شیمیایی خود را داخل رودخانه ها تخلیه می کنند ،بر آلودگی
آب دامن زده و منابع طبیعی را تهدید می کنند.)Brenot&etal,2019( .
به منظور بدست آوردن بافت خاصی از جین ,کارخانه ها مجبورند آن را شسته و با پنج فلز شیمیایی که قبال تکمیل و آماده
شده ,خشکشویی کنند .سپس فاضالب شان را داخل رود خانه تخلیه می کنند .اما این تنها ساخت شلوار جین نیست که باید مورد
توجه قرار گیرد  ،استفاده شخصی و روش شستشوی آنها توسط مردم زنگ خطر را بلندتر میکند .سالمت عموم ،همچون مشکالت
مسمومیت آب و سیل ،کشور های در حال توسعه تصمیم گرفته اند به سمت مدل تجاری سبز ،جدید ،مد آهسته ،ترکیب خالقیت
و توزیع جهانی با ثبات برای برندها ،حرکت کنند .بنابراین برندهای مد تصمیم گرفتند که به منظور توجیه سرعت توسعه مجموعه
ها و پیشرفت در نوآوری های مد خویش به سمت شفاف سازی با ردپای سبز 3حرکت کنند .اگر صنعت مد در مورد مصرف آب
پیشرفت هایی داشته باشد ،باز هم می تواند رد پای اقتصادی خود را بهبود بخشد .به عنوان دومین صنعت آلودهکننده ،مصرف
کنندگان و مقامات جهانی انتظار زیادی از آن دارند .به عنوان مثال صنعت مد می تواند شفافیت زنجیره عرضه ،مصرف انرژی خود
و استفاده از مواد پایدار را در بین مجموعه های خود بهبود بخشد(Ibid,2019).
آگاهی و دانش محدود مصرف کنندگان مد درباره محصوالت پایدار مد ممکن است احساسات منفی نسبت به  SFPC4را رواج
دهد  .با این حال ،بازاریابان مد میتوانند با نمایش تجربیات شخصی بر احساسات منفی غلبه کنند .به طور خاص ،تجربیات پی در
پی ،مصرف کنندگان مد را قادر می سازند دانش عملی درباره مد پایدار کسب کنند و از این رو نسبت به پذیرش رفتارهای مصرف
محصوالت مد پایدار نظر مثبتی پیدا کنند .ابزارهای ارتباط سنتی ،مانند تبلیغات و روابط عمومی ،در تالش برای تقویت سواد پایدار
1 - Reduce, Reuse and Recycle
2 - Reduce, Reuse, Recover, Redesign, Remanufacture, Recycle
3 - Green footprint
4 - sustainable fashion product consumption
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مصرف کننده مد با مشکل روبرو می شوند .بنابراین ،تجربیات مصرف مرحله ای بستر اساسی برای انتقال طراحی و کیفیت است.
عالوه بر این ،تجربیات مرحله ای صالحیت های فردی را ایجاد می کند که ممکن است تصمیمات و گزینه های  SFPCرا
راهنمایی کند.
تأثیر اصلی و مرکزیت یک شرکت باید از دیدگاه حاکمیت داخلی تقویت شود ،و ذینفعان باید برای دستیابی به حاکمیت
پایداری در کل زنجیره تأمین مد سریع از منظر حاکمیت خارجی همکاری کنند .طبق نظرسنجی انجام شده توسط پرایس
واترهاوس کوپر 1در ( ٪45 ،)2713از زنجیره های تأمین بسیار کارآمد نه تنها از فناوری های جدید استفاده می کنند بلکه بر
استراتژی های بهبود پایداری نیز تأکید دارند .با روند فعلی جهانی شدن اقتصادی ،پایداری محیط زیست و مسئولیت اجتماعی،
صنعت مد سریع ،از اهمیت توسعه پایدار در اقتصاد ،محیط زیست و جامعه آگاهی بیشتری دارد .به عنوان مثال ،شرکت های مشهور
بین المللی ،مانند زارا ،2اچ اند ام ،3گپ 4از بازاریابی سبز برای تأثیرگذاری بر انتخاب مصرف کنندگان استفاده می کنند تا عرضه
کنندگان را به سمت گروه های متحد استراتژیک سوق دهند .در همین حال ،لیوکس ،5کوکون ،6و سمیر 7و غیره ،برند های مد در
حال ظهور در چین ،سیاست بازده را در زنجیره های عرضه خود به کار می گیرند .این سیاست نشان می دهد که خرده فروشان
میتوانند هر موجودی باقیمانده را تا پایان فصل برگردانند ،و سپس برند ها آنها را مستقیماً از طریق برخی از شرکت ها بصورت
آنالین به فروش می رسانند .با این کار ،شرکت ها تضاد منافع بین شرکت کنندگان را کاهش می دهند و باعث کاهش آلودگی و
مصرف انرژی می شوند .مسئولیت اجتماعی و بهبود آگاهی پایداری به یک اقدام مؤثر در راهبردهای توسعه پایدار برای زنجیره
های عرضه تبدیل شده است(yangjian Li,2014) .
مطالعات نشان می دهد که این موضوع بسیار حیاتی است که شرکت ها ابتکارعمل پایداری را یک رفتار استراتژیک تلقی می
کنند ،به ویژه هنگامی که این شرکت ها در صنایع نفوذ پذیر بازار فعالیت کنند .به عنوان یک عمل و روند در صنعت خرده فروشی
مد" ،مد سریع" یک جریان مداوم از کاالهای جدید را به بازار ارائه می دهد ,مد آخرین ترند را انعکاس داده و به گرفتن داغترین
طرحی که بازار ترجیح می دهد کمک میکند .بنابراین ،صنعت مد به دلیل داشتن مشخصات عمومی باالتر ،فشار بیشتری را بر
روی مسائل پایداری که توسط رسانه ها و مصرف کنندگان اعمال می شود ،تجربه می کند .مدل جدید تجارت با کاهش عدم
اطمینان و خطر انتخاب استراتژیک مصرف کنندگان ،عملکرد اقتصادی را بهبود می بخشد ،اما مشکالت زیستمحیطی و اجتماعی
نیز در صنعت مد سریع وجود دارد .به عنوان مثال ،برخی از تأمین کنندگان برند های معروف مد سریع ،سیاست های حفاظت از
محیط زیست را نادیده می گیرند .این مشکالت ،جدایی بین دستیابی به حداکثر رساندن منافع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی را
نشان میدهد .به عنوان نیروهای خارجی ،وجود این پتانسیلها مد سریع را در حال حاضر مختل میکنند.
) (yangjian Li,2014وقتی جامعه ما به طور کلی بیشتر به محیط زیست توجه می کند ،به منظور تالش در جهت ادغام
نگرشهای زیستمحیطی با استراتژی های بازاریابی و خرید؛ مشاغل شروع به تغییر رفتار خود می کنند .بنابراین طراحی و تولید
محصوالت پایدار به عنوان یک رویکرد جدید دیگر برای توسعه محصول از دیدگاه بازاریابی ،سازمان ،مهندسی و مدیریت عملیات
درک می شود .در واقع ،پیگیری پایداری به یک شرکت کمک میکند تا بتواند هزینه ها وخطرات را کنترل و محصوالت جدید
تولید کند .عالوه بر این ،فعالیتهای درگیر در توسعه پایدار میتوانند عملکرد شرکت ها را در زمینه هایی مانند کیفیت محصول،
سهم بازار و سودآوری بهبود دهند .عوامل انرژی مد پایدار را می توان در استفاده از مواد ،طراحی سبک محصوالت و کنترل فعالیت
های عملیاتی طبقه بندی کرد .این سه گروه از عوامل انرژی با عملکردهای مختلف صرفه جویی در انرژی در هر یک از مراحل
تولید ،استفاده و دفع تشکیل شده است).)Ka-Leung Moon,2013

 -3روش پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی صنعت مد و چگونگی رویکرد آن
ها در صورت داشتن آگاهی ،انجام گرفته است .روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق با توجه به موضوع بررسی و اهداف مورد
نظر به لحاظ نحوه جمعآوری دادهها پیمایشی از نوع توصیفی  -همبستگی بوده که در روش همبستگی روابط بین متغیرها باهم
بررسی شده و نتیجه همبستگی بدست آمده در صورت معنادار بودن در نمونه انتخاب شده ،به جامعه تعمیم داده میشود ،از سوی
دیگر این پژوهش به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی است ،از آن جهت در دسته پژوهشهای کاربردی میباشد که نتایج تحقیق
در صنعت پوشاک کشور مورد استفاده قرار میگیرد .جامعه آماری این پژوهش شامل برندهای پوشاک شهر تهران است که محقق
1 - price waterhouse coopers
2 - Zara
3 - H&M
4 - Gap
5 - LIVEX
6 - COCOON
7 - SEMIR
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صرفا برندهایی را که دارای فروشگاه های زنجیره ای هستند مورد بررسی قرار داده است و اکثر پاسخ دهندگان مدیران تولید بودند
و در برخی موارد مدیران فروش تمایل به پاسخگویی داشتند و مدعی بودند که صاحبان برند اطالعات کافی در این زمینه ندارند،

و اما تعدادی از مدیران و صاحبان برند از ارائه

اطالعات شرکت خودداری نموده و با محقق همکاری نکردند و یا پرسشنامهها را

عودت ندادند لذا با توجه به این مسأله  35پرسشنامه کامل و بدون نقص جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در پژوهش حاضر برای جمع آوری دادهها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است :ابزار مورد استفاده جهت
گردآوری اطالعات در روش میدانی پرسشنامه است؛ پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش متشکل از  44سوال و  5مؤلفه آگاهی
از استانداردهای زیستمحیطی صنعت مد  ،تهیه مواد اولیه ،بسته بندی ،حمل و نقل ،حمایت از محیط زیست ،خط مشی محیط
زیستی ،توسعه پایدار و اطالع رسانی و تبلیغات میباشد.
در خصوص متغیرهای تعیین شده جهت سنجش متغیرها به ترتیب(گویههای  )1-9نمره آگاهی از استانداردهای زیستمحیطی
صنعت مد ( ،گویههای  )17-15نمره تهیه مواد اولیه( ،گویههای  )16-15نمره بسته بندی( ،گویههای  )19-24نمره حمل و نقل،
(گویههای  )25-29نمره حمایت از محیط زیست( ،گویههای  )37-34نمره خط مشی محیط زیستی( ،گویههای )35-47نمره
توسعه پایدار و (گویههای  )41-44نمره اطالع رسانی و تبلیغات را مشخص میکند.

 -1-3شیوه نمرهگذاری
برای تمامی سواالت به جز سوال  7و  29امتیازات بدین شرح میباشد:کامالًموافق= ، 5موافق= ،4تاحدودی= ، 3مخالف=، 2
کامالً مخالف=1و در سوال 7و  29کامالًموافق= ،1موافق= ،2تاحدودی= ،3مخالف= ،4کامالً مخالف= 5امتیازدهی میشود(در واقع
این دو گویه منفی میباشد).
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 -4آزمون فرضیات
فرضیه یک :برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی صنعت مد آگاهی دارند.

برای بررسی شاخص آگاهی برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی صنعت مد  ،از آزمون Tتک نمونه استفاده شد.
میانگین متغیرآشنایی با مد پایدار در میان پاسخگویان عدد  3/69با انحراف استاندارد 7/43میباشد .با توجه به اینکه حد متوسط
گویهها عدد 3است و میزان معنیداری به دست آمده 7/777که کمتر از 7/75میباشد ،بیانکننده این است که متغیرآشنایی با مد
پایدار از نظر پاسخگویان در سطح مطلوبی قرار دارد.
فرضیه دو :آگاهی برندها از استانداردهای زیستمحیطی در صنعت مد بر تهیه مواد اولیه آن ها اثرگذار است.
ابتدا برای بررسی مطلوبیت شاخص تهیه مواد اولیه توسط برندهای پوشاک ،از آزمون Tتک نمونه ،سپس جهت بررسی اثر

گذاری آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر تهیه مواد اولیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است .میانگین متغیر تهیه مواد اولیه
در میان پاسخگویان عدد 3/47با انحراف استاندارد7/71میباشد .با توجه به اینکه حد متوسط گویهها عدد  3است و میزان معنی-
داری به دست آمده 7/772که کمتر از 7/75می باشد ،بیانکننده این است که متغیر تهیه مواد اولیه از نظر برندهای پوشاک در
سطح مطلوبی قرار دارد و اینکه آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر تهیه مواد اولیه آنها اثرگذار باشد با آزمون رگرسیون دومتغیره
سنجیده شد :در این مدل ضریب همبستگی برابر با  7/647و ضریب تعیین  7/479میباشد که بیانگر تأثیر آگاهی برندهای پوشاک
از مد پایدار بر تهیه مواد اولیه آنها میباشد .باتوجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از 7/75میباشد ،لذا فرضیه پژوهش تأیید می-
شود.
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فرضیه سه :آگاهی برندها از استانداردهای زیستمحیطی در صنعت مد در بسته بندی تاثیرگذار است.

برای بررسی مطلوبیت شاخص بستهبندی در میان پاسخگویان ،از آزمون Tتک نمونه استفاده شد که میانگین متغیر بستهبندی
در میان پاسخگویان عدد 3/46با انحراف استاندارد7/75میباشد .با توجه به اینکه حد متوسط گویهها عدد 3است و میزان معنیداری
به دست آمده 7/771که کمتر از 7/75میباشد ،بیانکننده این است که متغیر بستهبندی از نظر پاسخگویان در سطح مطلوبی قرار
دارد و اینکه آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر بستهبندی اثرگذار باشد با آزمون رگرسیون دومتغیره سنجیده شد :در این مدل
ضریب همبستگی برابر با  7/577و ضریب تعیین  7/356میباشد که بیانگر تأثیر مثبت آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر
بستهبندی میباشد .لذا فرضیه پژوهش تایید می گردد یعنی هر قدر سطح آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار باالتر برود به همان
میزان برندهای پوشاک به بستهبندی اهمیت بیشتری میدهند.
فرضیه چهار :آگاهی برندها از استانداردهای زیستمحیطی در صنعت پوشاک بر حمل و نقل تاثیرگذار است.
برای بررسی مطلوبیت شاخص حمل و نقل در میان پاسخگویان ،از آزمون Tتک نمونه که میانگین متغیر حمل و نقل در میان

پاسخگویان عدد 2/65با انحراف استاندارد 7/75میباشد .با توجه به اینکه حد متوسط گویهها عدد  3است و میزان معنیداری به
دست آمده 7/715که کمتر از  7/75میباشد ،بیانکننده این است که میانگین متغیر حمل و نقل با حد متوسط متفاوت بوده و در
سطح نامناسبی قرار دارد .اینکه آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر حمل و نقل اثرگذار باشد با آزمون رگرسیون دومتغیره
سنجیده شد :در این مدل ضریب همبستگی برابر با  7/173و ضریب تعیین  7/737میباشد که بیانگر عدم تأثیر آگاهی برندهای
پوشاک از مد پایدار بر حمل و نقل میباشد .لذا فرضیه پژوهش رد میشود .یعنی آگاهی از مد پایدار بر حمل و نقل تأثیر ندارد.
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فرضیه پنج :آگاهی برندها از استانداردهای زیستمحیطی در صنعت پوشاک برحمایت از محیط زیست (کاهش
ضایعات ،پسماندها وکاهش مصرف انرژی) اثرگذار است.
برای بررسی مطلوبیت شاخص حمایت از محیط زیست در میان پاسخگویان ،از آزمون Tتک نمونه استفاده شد که میانگین

متغیر حمایت از محیط زیست در میان پاسخگویان عدد 3/55با انحراف استاندارد 7/66میباشد .با توجه به اینکه حد متوسط گویهها
عدد  3است و میزان معنیداری به دست آمده 7/777که کمتر از  7/75میباشد ،بیانکننده این است که متغیر حمایت از محیط
زیست از نظر پاسخگویان در سطح مطلوبی قرار دارد و اینکه آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر حمایت از محیط زیست اثرگذار
باشد با آزمون رگرسیون دومتغیره سنجیده شد :در این مدل ضریب همبستگی برابر با  7/559و ضریب تعیین  7/347میباشد که
بیانگر تأثیر آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر حمایت از محیط زیست میباشد .لذا فرضیه پژوهش تایید می شود یعنی هر قدر
سطح آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار باالتر برود به همان میزان برندهای پوشاک به حمایت از محیط زیست اهمیت میدهند.
فرضیه شش :آگاهی برندها از استانداردهای زیستمحیطی در صنعت پوشاک بر خطمشی زیستمحیطی اثرگذار
است.
برای بررسی مطلوبیت شاخص خطمشی زیستمحیطی در میان پاسخگویان ،از آزمون Tتک نمونه استفاده شد که میانگین

متغیر خطمشی زیستمحیطی در میان پاسخگویان عدد 2/71با انحراف استاندارد 7/59میباشد .با توجه به اینکه حد متوسط گویهها
عدد  3است و میزان معنیداری به دست آمده 7/767که باالتر از  7/75میباشد ،بیانکننده این است که متغیر خطمشی
زیستمحیطی از نظر پاسخگویان کمتر از حد متوسط بوده ومطلوبیت کافی ندارد؛ و اینکه آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر
خطمشی زیستمحیطی اثرگذار باشد با آزمون رگرسیون دومتغیره سنجیده شد :در این مدل ضریب همبستگی برابر با  7/734و
ضریب تعیین  7/771میباشد که بیانگر عدم تأثیر آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر خطمشی زیستمحیطی میباشد .لذا این
فرضیه پژوهش رد میشود .یعنی از نظر برندهای پوشاک ،آگاهی از مد پایدار بر خطمشی زیستمحیطی تأثیر ندارد.
فرضیه هفت :آگاهی برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی در صنعت مد بر توسعه پایدار موثر است.
برای بررسی مطلوبیت شاخص توسعه پایدار در میان پاسخگویان ،از آزمون Tتک نمونه استفاده شد که میانگین متغیر توسعه

پایدار در میان پاسخگویان عدد 2/54با انحراف استاندارد 7/51میباشد .با توجه به اینکه حد متوسط گویهها عدد  3است و میزان
معنیداری به دست آمده 7/265که باالتر از  7/75میباشد ،بیانکننده این است که متغیر توسعه پایدار از نظر پاسخگویان در سطح
نامناسبی قرار دارد؛ و اینکه آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر توسعه پایدار اثرگذار باشد با آزمون رگرسیون دومتغیره سنجیده
شده که نتایج آن در جداول زیر مشاهده میشود :در این مدل ضریب همبستگی برابر با  7/213و ضریب تعیین  7/745میباشد که
بیانگر عدم تأثیر آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر توسعه پایدار میباشد .لذا فرضیه پژوهش رد میشود .یعنی از نظر برندهای
پوشاک ،آگاهی از مد پایدار بر توسعه پایدار تأثیر ندارد.
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فرضیه هشت :آگاهی برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی در صنعت مد بر اطالع رسانی و تبلیغات
تاثیرگذار است.
برای بررسی مطلوبیت شاخص اطالعرسانی و تبلیغات در میان پاسخگویان ،از آزمون Tتک نمونه استفاده شد که میانگین

متغیر اطالعرسانی و تبلیغات در میان پاسخگویان عدد 3/76با انحراف استاندارد 7/94میباشد .با توجه به اینکه حد متوسط گویهها
عدد  3است و میزان معنیداری به دست آمده 7/657که باالتر از  7/75میباشد ،بیانکننده این است که متغیر اطالعرسانی و
تبلیغات از نظر پاسخگویان در سطح مناسبی قرار دارد و اینکه آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر اطالعرسانی و تبلیغات اثرگذار
باشد با آزمون رگرسیون دومتغیره سنجیده شد :در این مدل ضریب همبستگی برابر با  7/727و ضریب تعیین  7/771میباشد که
بیانگر عدم تأثیر آگاهی برندهای پوشاک از مد پایدار بر اطالعرسانی و تبلیغات میباشد .لذا فرضیه پژوهش رد میشود .یعنی از نظر
برندهای پوشاک ،آگاهی از مد پایدار بر اطالعرسانی و تبلیغات تأثیر ندارد.

 -5بحث و نتیجه گیری
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در چند دهه اخیر مشکالت زیستمحیطی بسیار قابل توجه بوده ،چرا که بشر متوجه خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست
شده است و دریافته است که رفتار نامناسب و ناآگاهانه بشر با طبیعت به بحرانی عظیم میانجامد که این امر سبب شکلگیری
فرایندی به نام توسعه پایدار شده است.
تولید و مصرف پایدار نقش مهمی در حفاظت از منابع محدود طبیعی و جلوگیری از تغییرات آب و هوایی دارد .اثرات
زیستمحیطی صنعت نساجی و پوشاک شامل مصرف انرژی ،آب ،مواد شیمیایی ،رنگدانهها و اثرات گازهای گلخانهای میباشد.
صنعت نساجی و پوشاک یکی از آلودهکنندهترین صنایع جهان است .لذا آگاهی و رویکرد برندهای پوشاک در زمینه پایداری بسیار
حائز اهمیت میباشد ،زیرا تولیدکنندگان میتوانند از طریق روشهای پایداری از جمله طراحی سازگار با محیط زیست و استفاده از
مواد اولیه قابل بازیافت و تولید محصوالت با طول عمر باال نقش بسزایی در ایجاد پایداری داشته باشند.
با بررسی آگاهی برندهای پوشاک از استانداردهای زیستمحیطی صنعت مد در شهر تهران بر اساس دادههای جمعآوری و
پردازش شده در هفت حیطه تهیه مواد اولیه ،بستهبندی ،حمل و نقل ،حمایت از محیط زیست ،خط مشی زیستمحیطی ،توسعه
پایدار و اطالعرسانی و تبلیغات ،مشخص گردید :برندهای پوشاک آگاهی کافی از استانداردهای زیستمحیطی داشتهاند که این امر
سبب می شود نسبت به تهیه مواد اولیه و بسته بندی محصوالت خویش اهمیت بیشتری قائل باشند وهمچنین برحمایت از محیط
زیست نظیرکاهش ضایعات ،پسماندها وکاهش مصرف انرژی(آب ،برق ،گاز و  )...دقت نظر بیشتری داشته باشند .اما از سویی
متأسفانه برندهای پوشاک در تهران نسبت به بحث حمل و نقل ،خط و مشی زیستمحیطی ،توسعه پایدار و تبلیغات و اطالعرسانی
تاحدی بیاطالع بودند که این ناآگاهی از استانداردهای زیستمحیطی میتواند به مرور زمان خسارتهای چشمگیری بر صنعت
پوشاک وارد کند.
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Abstract
Today's human beings, with the tendency to buy clothes more often and the desire to change
fashion in a short period of time, increase the waste of the textile and clothing industry, and this
approach endangers the earth's protection system. Awareness and approach of clothing brands in
the field of sustainability is important because manufacturers can play an important role by
implementing sustainability methods in production. In order to create stability in the field of
fashion industry, it should be noted that the garment production process is very important and
recently the study of brands' performance from social, environmental and economic aspects has
been considered because the textile industry is the second most polluting industry. The world is
known. The present study was conducted by descriptive-correlation method with the aim of
examining the level of awareness of clothing brands about the environmental standards of the
fashion industry and how they approach if they are aware. The results show that clothing brands
are aware of environmental standards, which affects their performance in the provision of raw
materials and sustainable packaging, and also pay more attention to environmental protection.
But on the subject of transportation, they did not consider environmental policy, sustainable
development and advertising and informing sustainable methods.

3111  زمستان،)34 : (پیاپی4  شماره،سال چهارم

Keywords: Awareness, brand, clothing, environmental standards, fashion industry
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چکـیده
با توجه به افزایش جمعیت ،تقاضا پیرامون مسائل مربوط به حمل و نقل افزایش داشته است .ازدیاد تعداد خودروها و به تبع
آن افزایش آلودگیهای زیست محیطی باعث شده است که ضرورت تحقیق پیرامون تکنولوژی ها کنترل آالیندگی
افزایش یابد .لذا تحقیقات پیرامون استفاده از خودروهای هیبریدی و الکتریکی با هدف کاهش مصرف سوخت و کنترل
میزان آالیندههای خروجی خودرو ،که اثرات نامطلوبی روی محیط زیست میگذارند ،افزایش یابد .با توجه به مکانیزم
خودروهای هیبریدی و الکتریکی ،درصد مشارکت موتورهای احتراق داخلی در تولید قدرت این خودروها کم شده و یا از
بین رفته است .در این پژوهش خودروهای هیبریدی از دیدگاه محیط زیست مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و مزایای آنها در
کاهش ایجاد آلودگ های زیستمحیطی چون نشر کمتر گازهای آالینده و همچنین صـرفهجویی در مصرف منابع سوخت
های فسیلی و صرفه اقتصادی تـشریح شـده و کارکرد این خودروها در مقایسه با خودروهای معمولی مورد مقایسه
قرارگرفته است .با بررسی مزایا و معایب به کارگیری خودروهای هیبریدی ،نتیجه شده است که بهدلیل کاهش مصرف
سوخت ،افزایش طول عمر ،صرفه اقتصادی و تولید آالیندههای کمتر نـسبت بـه خودروهایی با موتورهای درون سوز ،می
توانند جایگزین مناسبی برای موتورهای احتراقی به حساب آیند و یا در کنار آنها در خودرو استفاده شوند.

واژگـان کلـیدی :آلودگی هوا ،خودرو ،محیط زیست ،مصرف سوخت ،هیبریدی

 -4دپارتمان مهندسی مکانیک ،آموزشکده سیدالشهدا(ع) رستم آباد ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیالن-ایران
-1گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه مازندران
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)41 :زمستان 4911

خودروها بخشی بزرگی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند .لذا مواد و گازهای خارج شده از اگزوز خودروهای موتور احتراق
داخلی منبع عمده آلوده سازی شهری هستند که خود اثرات گلخانه ای را به همراه دارد و در نهایت به گرم شدن کره زمین می
انجامد .مطابق بررسی ها ،چنانچه روند مصرف انرژی به شکل موجود ادامه پیدا کند ،میزان دی اکسید کربن موجود در محیط
زیست تا سال  1050به دو برابر میزان آن در سال  1005خواهد رسید که از دیدگاه مسائل زیست محیطی و نقشه راه های موجود،
قابل قبول نخواهد بود .مطابق برنامه های جهانی ،این مقدار بایستی در سال  1050تقریبا به نصف میزان آن در سال  1005برسد
(.)Ryssel,2011
ساالنه صدها هزار نفر از ساکنین کره زمین و به خصوص در شهرهای صنعتی از سرطان های مرتبط با آلودگی هوا جان می
سپارند .صدها هزار نفر از بیماری های برونشیت ،آمفیزم و سایر بیماریهای تنفسی رنج می برند .در چنین شرایطی جلوگیری از
آلودگی هوا و به عبارت بهتر کنترل آالینده ورودی به اتمسفر امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید .از سوی دیگر وابستگی به
نفت به عنوان منبع مطلق انرژی جهت خودروها ،کاهش منابع سوختی و وجود نوسانهای شدید در بازار عرضه ،دیگر موضوعاتی
است که لزوم ایجاد تغییر در تکنولوژی های متداول مورد استفاده در صنعت خودرو را گوشزد میکند .ظرف  30سال آینده دست کم
 2میلیارد نفر به جمعیت حدود  8میلیارد نفری کره زمین اضافه می گردد( .)World Population Prospects, 2019صرف
نظر از هرگونه پیشرفت در فناوری های جدید و بهره وری در مصارف انرژی ،تقاضا برای انرژی رو به افزایش است و این افزایش
را هم اکنون در کاهش مقدار نفت موجود در انبارهای کشورهای صنعتی و افزایش قیمت جهانی نفت می توان مالحظه کرد.
تعداد خودروهای کره زمین در طی  00سال گذشته ،دو برابر شده و از مرز یک میلیارد خودرو گذشته است( .)IEA, 2011از
سوی دیگر به دلیل کاهش منابع زیرزمینی ،تولید نفت و گاز کشورهای غیر اوپک رو به کاهش رفته و وابستگی کشورهای غربی
به اوپک افزایش خواهد یافت .کشورهای اوپک نیز به واسطه کاهش منابع نفتی تا آن زمان قادر به افزایش تولید نخواهند بود و به
عبارت دیگر در آینده ای نه چندان دور ،منابع موجود در کره زمین قادر به پاسخگویی نیازهای انرژی جامعه بشری نخواهند بود.
در این پژوهش ،بررسی توجیه اقتصادی خودروهای الکتریکی و هیبریدی نسبت به خودروهای بنزینی از نظر هزینه های تولید
و سوخت مصرفی انجام گرفته است و در مرحله بعد این خودروها از لحاظ زیست محیطی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

 -2معرفی خودروهای برقی و هیبریدی
محدودیت طبیعی و پایان پذیر بودن برخی منابع ،همچون سوخت های فسیلی ما را به سوی تالش برای استفاده هرچه
صحیح تر از این ثروت های با ارزش رهنمون می شود .هنگامی که مصارف مختلف انرژی را در مقیاس جهانی مورد توجه قرار می
دهیم ،مشخص می شود که بیش از یک چهارم انرژی اولیه در بخش حمل و نقل مصرف می شود که طبق ترازنامه انرژی سال
 0188سهم فرآورده های نفتی در تأمین آن در حدود  ۰0درصد است(ترازنامه انرژی وزارت نیرو .)0188 ،این ترتیب اهمیت بخش
حمل و نقل در حوزه اقتصاد انرژی و محیط زیست بیش از پیش نمایان می شود .مشاهدات اخیر در کشورهای صنعتی به ویژه پس
از افزایش نسبی قیمت های انرژی و بحران اقتصادی جهانی حاکی از آن است که صنایع خودروسازی در حال تحول ساختاری
بوده و در صدد طراحی و تولید خودروهایی با مصرف سوخت و آالیندگی کمتر هستند .در این زمینه به نظر می رسد که توسعه
تکنولوژی های نوین و کاربرد آن در خودروها مانند پیل سوختی ،خودروهای الکترو هیبریدی ،موتورهای الکتریکی و استفاده از
سوخت های جایگزین ،در آینده تأثیرات وسیعی در ساختار بازار انرژی و مسائل اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن خواهد داشت.
کاربرد این تکنولوژی ها همچنین می تواند بر الگوی تولید و مصرف انرژی نیز اثرگذار بوده و موجب ایجاد تغییرات در رفتارهای
اجتماعی و شیوه زندگی مردم شود(وفایی ،ندا و نیرومند ،مهدی.)0191 ،

 .1-2انواع كلی خودروهای برقی
خودروهای برقی به طور کلی به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
خودروهای برقی با باتری )0(BEV

خودروهای برقی هیبریدی )1(HEV

خودروهای پیل سوختی برقی)1 (FCEV

1 Battery Electric Vehicles
2 Hybrid Electric Vehicles
3 Fuel Cell Electric Vehicles
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 .1-1-2خودروهای برقی با باتری )(BEV
این خودروها دارای موتور برقی به همراه باتری هایی برای تأمین انرژی برقی بوده و از انـرژی بـاتری هـا هم به عنوان
نیروی محرکه موتور برقی خـودرو و هـم بـرای تـأمین انـرژی الزم بـرای سـایر تجهیـزات استفاده می شود .باتری ها می توانند
هم از طریق اتصال به شبکه برق و هم از طریق انرژی ترمز و حتی از منابع برقی غیرشبکه نظیر پیل های خورشیدی شارژ شوند.
 .2-1-2خودروهای برقی هیبریدی )(HEV
این خودروها دارای موتور سوختی و موتور برقی با باتری با قابلیت ذخیـره انـرژی از موتـور سـوختی و ترمز خودرو هستند و
باتری ها در زمان مورد نیاز به کمک خودرو می آیند تا نیروی کمکی تولیـد کننـد یا در سرعت های پایین ،با خاموش شدن موتور
سوختی ،نیروی محرکه خود را تـأمین نماینـد .در دهـه گذشته حدود  0.5میلیون دستگاه خودروی هیبریدی به فروش رفته است.
در کشورهای توسـعه یافتـه مانند ایاالت متحده حدود  1درصد از خودروهای موجود هیبریدی هسـتند .برای از بین بردن معایب
خودروهای برقی هیبریدی از خودروهای الکتریکی هیبریدی با قابل اتصال به شبکه( 0)PHEVطراحی شده اند که قابل شارژ از
شبکه بوده و در نتیجه نیاز به باتری های بیشتری نسبت به آنها دارند(سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری زیرساخت خودرو
برقی.)0192 ،

خودروهای پیل سوختی به دو دسته خودروهای پیل سوختی ساده که در آنها خود پیل و توده سوختی آن به عنوان منبع تولید
توان بوده و هیچگونه باتری کمکی در آن استفاده نمیشود و خودروهای هیبریدی پیل سوختی )(FCEVکه خودروهای هیبریدی
 برقی پیل سوخت) (FCEVاساساً یک خودروی هیبریدی ـ برقی است که به پیل سوختی مجهز شده است تقسیم بندی میشوند .این نوع از خودروها به طور همزمان از بیشترین بازده انرژی پیل سوختی و توان باال و امکان راه اندازی سریع باتری ها
استفاده میکنند(وفایی ،ندا و نیرومند ،مهدی .)0191 ،جدول  0مشخصات انواع کلی خودروهای برقی را نشان می دهد.
جدول  .1ويژگيهای انواع خودروهای برقي شامل خودروهای برقي با باتری ،هیبريد برقي و پیل سوختي برقي
انواع خودروهای
برقي )(EV

خودروهای برقي با باتری
)(BEV

نیروی رانشي

موتور برقی

سیستم انرژی
منابع انرژی و
زيرساخت

ويژگیهای
عمومي

مشكالت عمده

خودروهای برقي هیبريدی
) (HEVو)(PHEV
موتور برقی  -موتورهای احتراق داخلی
)(ICE

خودروهای پیل سوختي برقي
)(FCEV
موتور برقی

باتری  -ابرخازن

باتری – ابرخازن -واحد تولیدکننده
)(ICE

به
سوختی-نیاز
سلولهای
بـاتری/ابرخـازن بـرای بـاال بـردن
چگـالی قـدرت بـرای استارت

امکانات شارژ از شبکه برق

پمپ بنزین  -امکانات شارژ از شـبکه
بـرق (بـرای هیبرید دوشاخه دار)

هیدروژن -زیرساخت برای تولید و
انتقال هیدروژن

آلودگی صفر  -بی صدا  -بازدهی
انرژی باال -عدم وابستگی به نفت
خام  -دامنه حرکتی نسبتاً کوتاه -
هزینه اولیه باال  -قابلیت دسترسی
تجاری

آلودگی بسیار پایین -وابسته به شرایط
تقریباً بیصدا  -هزینه سوخت پـایین
تـر بـه نسـبت خودروهای دارای موتور
احتراق داخلی  -دامنه حرکتی باال -
وابســتگی بــه نفــت خــام (بــرای
هیبریدهای بدون دوشاخه) -قیمـــت
بـــاالتر در مقایســـه بـــا
خودروهای موتور احتراق داخلی -
قابلیت دسترسی تجاری

آلودگی صفر یا آلودگی بسـیار پایین
 بی صدا -بازدهی انرژی باال -عدم وابسـتگی بـه نفـت خـام )در
صورت عدم استفاده از بنزین برای
تولید هیدروژن ( -دامنه حرکتی
مورد قبول -هزینه باال -در حال
توسعه

باتری و مدیریت باتری -
وابسـتگی کامـل بـه بـاتری
(قابــل مقایســه نبــودن آن بــا
سوختهای فسـیلی ظرفیـت و
چگالی انرژی) -شارژ -هزینه

مــدیریت ،بهینــه ســازی و کنتــرل
منابع چندگانه انرژی  -مدیریت و
اندازه باتری

هزینه پیـل سـوختی ،قابلیـت
اطمینان و عمر چرخه  -زیرساخت
هیدروژن
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 .3-1-2خودروهای پیل سوختی برقی)(FCEV

1 Plug in Hybrid Electric Vehicles
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 -3بررسی هزینه و مصرف سـوخ

خودروهـای الکتریکـی و هیبریـدی در مقایسـه بـا

خودروهای بنزینی
هزینه انرژی مصرفی خودروی برقی و هیبریدی در مقایسه با دیگر فناوری یکی از مهم ترین پارامتر ها برای برسی توجیه
اقتصادی این نوع خودروها است .به این منظور در جدول  0با در نظر گرفتن  1کالس خودرو الف ،ب و ج و در  1بخش مسافتی
کوتاه ،متوسط و بلند به تحلیل هزینه مصرف سوخت خودروها پرداخته شده است .به عنوان مثال؛ خودروی برقی گروه الف برای
طی مسافت  000کیلومتر کاهش حدودأ  80درصدی در هزینه مصرف سوخت نسبت به خودروهای احتراق داخلی بنزینی پرداخت
می کند .همچنین خودروهای برقی گروههای ب و ج کاهش حدودأ  ۰5درصدی در هزینه مصرف سوخت ،نسبت به خودروهای
احتراق داخلی بنزینی را نشان میدهد که با در نظر گرفتن مصرف سالیانه ،صرفه جویی بسیار بزرگی است.
جدول  .2میزان و هزينه مصرف سوخت خودروهای الكتريكي و هیبريدی در مقايسه با خودروهای بنزيني
موتور احتراق

میزان مصرف برای 1۱۱
کیلومتر (گروه الف)

1
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میزان مصرف برای 1۱۱
کیلومتر (گروه ب)

2

میزان مصرف برای 1۱۱
کیلومتر (گروه ج)

3

بنزيني ()CEV-SI

خودروی هیبريدی
)(HEV

خودروی برقي هیبريدی
)(PHEV-CD

خودروی برقي
)(BEV

 5.08لیتر

 2.2لیتر

 01.۰8کیلووات ساعت

 01.۰8کیلووات ساعت

 6.09لیتر

 5.16لیتر

 10.6۰کیلووات ساعت

 10.6۰کیلووات ساعت

 ۰.10لیتر

 6.11لیتر

 15.59کیلووات ساعت

 15.59کیلووات ساعت

در مرحله بعد با توجه به مقادیر مصرف مشخص شده در جدول  1و نرخ انرژی میزان هزینه سوخت مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .در شکل  0مقایسه ای بین هزینه تولید انرژی بین خودروهای الکتریکی و هیبریدی با خودروهای بنزینی انجام شده
است.

شكل .1مقايسه هزينه انرژی مصرفي خودروهای الكتريكي و هیبريدی با خودروهای بنزيني

 -4بررسی میزان و نوع آالیندگی خودروهای هیبریدی نسب

به سایر خودروها

خودروهای هیبریدی در مقایسه با خودروهای غیر هیبریدی ،گاز مونوکسید کربن  COکمتری تولید می کنند ،به طوریکه اگر
 0000خودروی هیبریدی را با  0000عدد خودروی غیر هیبریدی مقایسه کنیم ،آالیندگی  COخودروهای هیبریدی به ازای طی
کردن ساالنه  10000کیلومتر  1۰80تن و برای خودروهای غیر از آن 2120 ،تن است .اختالف آالیندگی این دو مدل خودرو برابر
 0560تن میشود که تقریبا برابر با جرم خالص نزدیک به هزار دستگاه خودروی سواری است .برای مثال این یعنی اگر هزار دستگاه
 -0خودروهای کوچک مانند فیات پاندا)خودروهای با حجم موتور زیر  0500سی سی(
 -1خودروهای متوسط مانند بنز کالس ) Cخودروهای با حجم موتور بین  0500تا  1000سی سی(
 -1خودروهای اسپورت مانند بی ام و  X3و نیسان قشقایی) خودروهای با حجم موتور باالی  1000سی سی(
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خودروی سوناتای هیبریدی را جایگزین سوناتای بنزینی کنیم ،در طول سال به اندازه نزدیک به جرم هزار خودروی سواری ،آلودگی
کمتری خواهیم داشت .اگر به همین شکل میزان سوخت مصرفی این دو خودرو را مقایسه کنیم به ازای پیمودن  10000کیلومتر
مسافت سالیانه ،این رقم برای  0000عدد خودروی سوناتا هیبرید  0080000لیتر بنزین و برای خودروی غیر هیبرید  0800000لیتر
بنزین است .اختالف این دو مقدار برابر  610000لیتر است که با این مقدار می توان مخزن سوخت  885۰خودرو را با گنجایش ۰0
لیتر پر کرد..تقریبا نیمی از کل تولید جهانی  CO2را خودروها تولید می کنند ،و این در حالیست که خودروهای هیبریدی ،احتمال
جدیدی را برای کاهش جهانی تولید  CO2در جهان به وجود می آورند ( .)Cerovsky, Z and Mindle, P., 2008در شکل
 1خودروها به لحاظ میزان انتشار گازهای گلخانه ای و در شکل  2برحسب انتشار ذرات معلق با یکدیگر مقایسه شده اند.

شكل  .4میزان انتشار ذرات معلق بین خودروهای مختلف(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.)0196 ،
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شكل  .3میزان انتشار گازهای گلخانه ای(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.)0196 ،

خودروهای دیزلی ،تولید کننده بیشترین میزان ذرات معلق هستند در حالی که خودروهای هیبریدی ذرات معلق بسیار کمی
تولید میکنند .اما نکته ای که حائز اهمیت است و از مشاهده شکل  2حاصل می شود این است که میزان آلودگی خودروهای بنزینی
برخوردار از فناوری کاتالیست ،تفاوت چندانی با خودروهای هیبریدی ندارد .مقایسه میزان آلودگی خودروی هیبریدی در مقایسه با
خودروهای بنزینی هم رده خود ،نشان دهنده این است که خودروهای بنزینی در رده قیمتی خودروهای هیبریدی نیز از
استانداردهای الزم به لحاظ میزان آالینده ها برخوردار هستند .خودروهای غیر هیبریدی که وارد کشور میشوند طبق قانون باید از
استاندارد یورو  5برخوردار باشند که در آن عالوه بر آالینده های منوکسید کربن و هیدروکربنها به آالینده اکسید نیتروژن و ذرات
معلق نیز توجه شده است (مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.)0196 ،

 -5نتیجه گیری و جمع بندی
در این پژوهش به معرفی کلی خودروهای الکتریکی و هیبریدی پرداخته شده و ویژگی های خودروهای الکتریکی و هیبریدی
به طور اجمالی بررسی گردیده است .در ادامه انواع خودروهای برقی) (EVمعرفی شد و ساختار کلی هر یک به همراه مشخصات
فنی عمومی آنها توضیح داده شد .هزینه سوخت مصرفی و قیمت تمام شده تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی نسبت به
خودروهای بنزینی مورد برسی قرار گرفت و مشخص شد در زمینه هزینه سوخت مصرفی با استفاده از خودروهای الکتریکی و
هیبریدی صرفه جویی قابل توجهی انجام می شود .از طرف دیگر با ارزیابی پژوهش صورت گرفته ،می توان نتیجه گرفت با این که
هزینه مالی اولیه تولید خودروهای الکتریکی نسبت به خودروهای احتراق داخلی به دلیل فقدان فرصت و امکان تولید انبوه آن بیشتر
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است .ولی هزینه مالی تولید خودروهای الکتریکی با افزایش حجم تولید ،کاهش خواهد یافت .خودروهای الکتریکی ،مطمئن تر و
نیازمند حفظ و نگهداری کمتری هستند و همین موضوع آن را نسبت به خودروی احتراقی مناسب تر نشان میدهد.
در ادامه تاثیرات زیست محیطی خودروهای الکتریکی و هیبریدی در مقایسه با خودرو های بنزینی برسی شد .با افزایش
جمعیت و گسترش شهرها ،تولید گازهای گلخانه ای خطرناک و مصرف منابع انرژی جهان به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
به خصوص انتشار  CO2که می تواند بر ثبات آب و هوایی سیاره زمین نیز تأثیرگذار باشد .لذا جهان امروزه چاره ای جز حرکت به
سمت تولید علم و فناوریهای سازگار با محیط زیست ندارد ،و تولید سوختهای پاک برای جایگزینی با سوختهای فسیلی ،استفاده از
انرژیهای نو و تولید خودروهای پاک از مهمترین محورهایی است که به کمک حل مشکالت زیست محیطی آمده است .از آنجائیکه
بخش حمل و نقل به عنوان یکی از عمده ترین متقاضیان فرآورده های نفتی محسوب می شوند و روز به روز بر دارندگان
خودروهای شخصی نیز افزوده می گردد ،لذا خودروسازان به سمت تغییر در ساختار خودروهای تولیدی گرایش یافتند و خوروهایی
با ساختارها و منابع سوخت متفاوتی را طراحی و به بازار عرضه کردند .از جمله مهمترین آنها خودروهای هیبریدی است ،این قبیل
خودروها از طریق کاهش مصرف سوخت و تولید میزان کمتری از دی اکسید کربن NOX ،و ذرات معلق و حتی تولید گازهای سبز
اثر بسیار مثبتی بر روی محیط زیست دارند .بنابراین انتظار می رود با ورود سیستم های محرکه هیبریدی و گسترش آنها در چند
سال آینده و همینطور در صورت امکان اجرای سناریوها و روشهای جدید ،به میزان قابل توجهی آلودگی صوتی و آلودگی هوا در
کالنشهرها کاهش یابد .البته خودروهای هیبریدی نیز همانند هر کاالی تولیدی دیگری می توانند دارای معایبی باشد که بررسی و
مطالعه جداگانه ای را می طلبد.
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چکـیده
جنگلها ،از منابع ملی هر کشور هستند که در بسیاری از کشورها به خصوص ایران ،در حال تخریب میباشند .طبق
آمارهای رسمی ،ساالنه  0میلیون مترمکعب چوب برای استفاده در صنایع کل کشور مورد نیاز است .حجم نسبتا باالیی از
این مقدار با برداشتهای غیرقانونی از منابع جنگلی کشور ،تامین میشود .ادامه این روند منجر به نابودی جنگلهای
کشور طی  11سال آینده خواهد شد .در نتیجه ،نیاز روزافزون به چوب و کاهش منابع چوبی ،سبب ایجاد و تشدید
جنگلکاری با گونههای تندرشد شده است .عمده نگاه پژوهش حاضر ،ارزیابی مالی فاصلهی کاشت درخت پالونیا است.
پژوهش از نوع محاسباتی است .هدف از این پژوهش مقایسهی فاصلههای کاشت و برگزیدن بهترین آن است .از نتایج
این مطالعه میتوان اشاره کرد که فاصله مناسب برای کاشت درختان  3در  6متر است زیرا نرخ بازدهی داخلی آن عددی
مثبت و بزرگتر از صفر است.

واژگـان کلـیدی :جنگل ،ارزیابی مالی ،فاصلهکاشت ،درخت پالونیا

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جنگل ،دانشگاه تهرانpegahamiri@ut.ac.ir ،
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جنگل ،موهبتی است الهی که موجودیت آن منبع و منشاء خیر و برکات بیشمار و بسیار پرارزش برای انسان است .از
نقشهای پراهمیت جنگل در محیطزیست انسانی میتوان به این موارد اشاره کرد :تنظیم جریان آبها ،حفاظت از خاک ،حفاظت
در مقابل بهمن و سیالبهای خانمانبرانداز ،حفاظت در مقابل باد ،حفاظت از حیاتوحش ،تلطیف هوا ،تفریح و تفرج ،شکلدادن و
تنوع بخشیدن به زیباییهای طبیعت و باالخره تولید چوب و مواد سلولزی که به عنوان ماده اولیه مورد مصرف صنایع بیشماری
میباشد (سازمان مدیریت و برنامهریزی .)1301 ،در واقع ،جنگل نقش مهمی در اکوسیستم دارد .با وجود این نقش مهم ،امروزه
جنگلها که به عنوان گستردهترین زیستگاه روی زمین هستند ،در معرض خطر قرار گرفتهاند .جنگلها بیش از گذشته از بین
میروند تا جای خود را به زمینهای کشاورزی و شهرکسازیها دهند .به این عمل تخریب جنگل میگویند؛ به این معنا که،
زمینهای جنگلی تبدیل به زمینهای غیرجنگلی میشوند (.)Amadeo Hidayat, 2019
تخریب جنگل از پدیدههای در حال پیشرفتی است که از قرنها پیش شروع شده است .در عصر حاضر ،تخریب جنگل اغلب
در کشورهای در حال توسعه و به خصوص در مناطق استوایی ،اتفاق میافتد .در این کشورها ،تخریب به بخشهای مختلف
اقتصادی از جمله :تولید غذا ،یافتن منابع انرژی و تولید الوار مرتبط میشود .توسعه کشاورزی ،استخراج چوب و توسعه زیرساختها،
به عنوان دالیل غیرمستقیم تخریب جنگل شناخته میشوند و در یک فرآیند معکوس میتوان آنها را به عنوان دالیل تبدیل
جنگل معرفی کرد .نقش دولتها برای به اجرا درآوردن فعالیتهای جلوگیری از تخریب جنگل بسیار حائز اهمیت استPark, ( .
 .)2017اطالعات در مورد بهرهوری ،هزینهها و برنامههای کاربردی سیستمهای جنگلداری ،جزء کلیدی در ارزیابی طرحهای
مدیریتی برای بازسازی و استفاده از جنگلها است ( .)Naghdi, 2009طبق آمارهای رسمی ،ساالنه  0میلیون مترمکعب چوب
برای استفاده در صنایع کل کشور نیاز است .حجم نسبتا باالیی از این مقدار با برداشتهای غیرقانونی از منابع جنگلی کشور ،تامین
میشود .ادامه این روند منجر به نابودی جنگلهای کشور طی  11سال آینده خواهد شد .باید در نظر داشت هیچ یک از طرح های
کشت چوب صنوبر (با توجه به بازدهی حداقلی در طی  ۷تا  18سال) تامینکننده این نیاز نمیباشد ،همچنین واردات چوب نیز به
علت هزینه باال و خروج ارز منطقی نیست.
نیاز روزافزون به چوب و کاهش منابع چوبی ،سبب ایجاد و تشدید جنگلکاری با گونههای تندرشد شده است .امروزه در
کشورهای در حال توسعه تأکید زیادی بر جنگلکاری به منظور بهبود قابلیت تولید چوب و حفظ تعادل اکولوژیکی می شود .جنگل-
های طبیعی به ویژه در کشورهای حاره ای ،در گذشته به منظور تأمین نیازهای چوبی ،سوختی و کاغذ ،بی رویه بهره برداری شده-
اند .یکی از راههای جلوگیری از برداشت بی رویه از این جنگل ها ،جنگلکاری با گونه های تندرشد است .امروزه پالونیا به عنوان
گونه ای تندرشد و تولیدکنندة کوتاه مدت محصوالت چوبی ،در بسیاری از مناطق جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است .پالونیا
گونة بومی کشور چین از  2688سال پیش به خوبی شناخته شده و به عنوان یک گونه با نیاز کم به آب (قابل کاشت در مناطق
خشک و نیمه خشک نیست) مطرح است (سعیدی.)1309 ،

 -2درخت پالونیا
پالونیا بومی مرکز و غرب چین است ،این درخت در شرایط اقلیمی و خاکی گوناگون سازگاری نشان داده و در دشتهای پست
تا ارتفاعات  2888متری کشور چین گسترده شدهاست .این درخت امروزه بهطور گسترده در آمریکا کاشته میشود .پالونیا از اواسط
دهه هشتاد وارد ایران شده و در استان گلستان کشت میشود .از درختان خیلی مناسب برای جنگلکاری سریع ،توسعه فضای سبز
شهر و روستا و کشت توام با انواع گیاهان زراعی رایج است.
نمونههایی از مصارف درخت پائولونیا:
 -1عسل :پالونیا دو ماه در سال گل میدهد .گلهای آن معطر ،شهدزا و گردهزا بوده و برای پرورش زنبور عسل ،بسیار مناسب
میباشند .عسل تولیدشده از این درخت شفاف و باکیفیت است و برای درمان بیماریهای تنفسی ،مشکالت ریوی و دستگاه گوارش
بسیار مفید میباشد .البته باید در نظر داشت که تولید عسل پائولونیا در هر منطقهای امکانپذیر نیست.
 -2علوفه دام و خاکِ برگ :برگهای پالونیا با داشتن  09درصد وزن خشک نیتروژن ،تقویتکننده خاک(خاک برگ و کود سبز)
بوده و برای تغذیه دام(پرورش اسب و بز و پرواربندی گوساله و بره) بسیار مناسب میباشند.
 -3کود :در تجزیه برگها و جوانه گلهای پالونیا 0 ،نوع اسید آمینه و ماکروالمانهای منیزیم ،کلسیم ،پتاسیم و گوگرد و
میکروالمانهای روی ،منگنز ،مس و آهن شناسایی و معرفی شده است .و چون بهسرعت پوسیده و تبدیل به سیاه خاک میگردند،
در تقویت زمینهای کشاورزی بهعنوان کود سبز یا کمپوست و خاک برگ استفاده میشوند.
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 -3مفاهیم کلیدی
 -1-3فاصله کاشت
فاصله صحیح بین درختان جزو اولین قدمها برای رسیدن به محصول بهتر از نظر کمی و کیفی است .فاصله کاشت درخت
بسته به نوع درخت متفاوت است و در بین یک گونه درخت نیز این فاصله به رقم پایه و پیوندک مربوط میباشد .همچنین اقلیم
منطقه ،توپوگرافی زمین (میزان شیب) و  ...نیز در این میان حائز اهمیت است.

 -2-3درآمد
درآمد کل را میتوان به عنوان تابعی از مقدار تولید نشان داد ،چون درآمد از حاصل ضرب قیمت در مقدار فروش به دست
میآید (سعید .)130۷،درآمد مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصوالت یا خدمات خود به دست میآورند .هنگامی که
یک موسسه خدماتی برای دیگران انجام دهد یا کاالیی به آنان تحویل دهد ،در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت مینماید یا معادل
آن مبلغ از ایشان طلبکار میشود ،یا از ایشان سند (چک ،سفته و  )...دریافت میکند .تمام این موارد موجب افزایش دارایی شرکت
میگردد و چنین افزایش در دارایی ،درآمد خوانده میشود.

 -3-3هزینه
مجموع مخارج اقتصادی که یک کسب و کار در طول عملیات خود برای کسب درآمد متحمل میشود ،هزینه گفته میشود.

سود اقتصادی مشابه سود حسابداری ولی کوچکتر است ،زیرا بازتاب دهندهی کل هزینه فرصت یک ریسک برای سرمایهگذار است.
سود نرمال به وضعیتی اشاره دارد که در آن سود اقتصادی صفر است.

 -5-3ارزیابی مالی
منظور از ارزیابی یک تحلیل سیستماتیک است ،ارزیابی اثرات اقتصادی به موارد اقتصادی-اجتماعی و مالی یک فعالیت یا
مجموعهای از فعالیتها و یا مجموعهای از تغییرات در یک موقعیت اطالق میشود (سعید.)130۷ ،

 -4روش تحقیق

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)17 :زمستان 1911

 -4-3سود

در این بخش سعی بر آن است تا تمام دادههای هزینهها و درآمدها و فاصلهی کاشت درخت پالونیا به صورت دسته بندی
آوردهشود تا در بخش بعدی ارزیابی شود.
محاسبات در این قسمت براساس دادههای موجود از سال  1391است .در سال  91قیمت این درخت در سطح جهانی  088تا 2188
دالر که با قیمت دالر در ایران در سال ( 1391هردالر در سال  91معادل 3هزار و 1۷۷تومان) برابر با  2۷28888تومان بودهاست.
این درخت حدود  3الی  1سال الزم دارد تا رشد نماید.
محاسبه هزینه درخت پالونیا:
در جدول ( )1هزینههای ثابت و متغیر برای کاشت یک درخت پالونیا در سطح یک هکتار آورده شده است:
جدول  :1محاسبه هزینه کل

تأمین سرمایه
حقوق و دستمزد
هزینههای استهالک

هزینه ثابت(تومان)

هزینه متغیر (تومان)

هزینه کل (تومان)

۷133
318
121

01۷0۷
61688
26218

92328
61918
26۷۷1

برای ادامه محاسبات در ابتدا باید نرخ تنزیل را در سال  1391حساب شود:

()1-1

نرخ تنزیل واقعی یا نرخ خالص بهره بانکی = تورم– متوسط سود بانکی
21 – 11/9 =9/1%
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سپس هزینههای محاسباتی در قسمت قبل برای هر فاصلهی کاشت فعلی میشود (جدول:)2
جدول  :2هزینههای مربوط به هر فاصله کاشت
ارزش یک واحد از هر نهادهها به ازای یک هکتار از هر فاصله کاشت

فعالیتها

تأمین سرمایه
حقوق و دستمزد
هزینههای استهالک
جمع کل هزینهها

8×5

4×5

3×6

8×6

11930111
18180891
1332121
29۷۷9126

23981610
16012911
6932839
1۷616682

33223219
23369991
9631131
66220۷۷۷

12120011
0۷12۷31
3681668
21۷۷6233

از مجموع هزینهها بیشترین آن متعلق به طبقه  3×6و کمترین آن متعلق به  0×6فاصله کاشت است .بنابراین هرچه فاصله
کشت کمتر ،هزینه بیشتر است.
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محاسبه درآمد درخت پالونیا:
در جدول زیر موجودی حجمی درخت و فاصلهی کاشت آوردهشده است .برای محاسبهی تعداد اصله درخت از فرمول زیر
استفاده میشود:
()2-1
واحد سطح
فاصله نهال

= تعداد نهال الزم

جدول  :3فاصله کاشت ،رویش هر پایه و کل ،تعداد اصله درخت پالونیا
فاصله کاشت

رویش هر پایه (مترمکعب)

0×1
1×1
3×6
0×6

1/83
8/86
8/91
8/89

رویش کل (مترمکعب در

تعداد اصله درخت

هکتار)

218
188
116
280

219/۷3
21/18
120/90
10/21

در شرایط عادی یک درخت پائولونیا پنج ساله ارتفاعی بیش از  11متر دارد و قطر آن  38تا  18سانتیمتر و حجم چوب قابل
استفاده آن  3تا  1مترمکعب است و از سال پنجم مورد بهره برداری صنعتی قرار خواهدگرفت .خرید و حمل گونه های گیاهی و
نهاده ها تا محل پروژه برای درخت پالونیا در سال  ،1391هر واحد  180988ریال (فهرستبها )1391 ،بودهاست و قیمت هر کیلو
چوب سرپا برابر با  ۷18ریال بوده است.
در جدول ( )1درآمد حاصل از فروش چوب یک هکتار جنگلکاری پالونیا در فاصلهی کاشت مورد مطالعه آورده شدهاست:
جدول  :1درآمد حاصل از فروش یک هکتار جنگلکاری پالونیا
فاصله کاشت

0×1
1×1
3×6
0×6

موجودی حجمی

دانسیته (کیلوگرم

وزن معادل

مترمکعب در هکتار

بر مترمکعب)

(کیلوگرم)

219/۷3
21/18
1209/0
10/21

2۷8
2۷8
2۷8
2۷8

۷812۷/1
618۷
1120216
1921/0

قیمت هر
کیلوگرم

درآمد (تومان)

(تومان)

۷1
۷1
۷1
۷1

1219132
100821
18۷110118
369368

با توجه به جدول ( )1بیشترین مقدار حجم مربوط به فاصله کاشت  3×6متر و  120/90متر مکعب در هکتار میباشد .بنابراین
بیشترین درآمد معادل ( 18۷11011ده میلیون و هفتصد و یازده هزار و هشتصد و چهل و پنج) تومان است.
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 -5ارزیابی مالی
بعد از محاسبات مربوط به درآمد و هزینه ،برای ارزیابی مالی باید نرخ بازدهی داخلی محاسبه شود ،که در ادامه به فرمول آن و
جدول مربوطه (جدول  )1اشاره میشود:
()1-1
1
Rn
) ( Ln
n
D0

= IRR

جدول  :5محاسبه نرخ بازدهی داخلی
فاصله کاشت

هزینه (تومان)

درآمد (تومان)

IRR
(درصد)

0×1
1×1
3×6
0×6

29۷۷9126
1۷616682
66220۷۷۷
21۷۷6233

1219132
100821
18۷110118
369368

-31/۷
-92/1
+9/12
-01/3

 -8نتیجهگیری
جنگل ها به عنوان بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده در رشد اقتصادی یک کشور نقش قابل توجهی دارند  .به منظور
استفاده از این ثروت ملی ،بهره برداری از جنگل ها در قالب طرح های جنگلداری به مجریان واگذار می شود (رحیمزاده.)1300 ،
ارزیابی پس از اجرای این گونه طرحها یکی از ضروریات می باشد (محمدی .)1391 ،هدف این پژوهش ارزیابی مالی فاصلهی
کاشت درخت پالونیا بود .درخت پالونیا از درختان سریع الرشد است که تحت شرایط مناسب در سن پنج تا شش سالگی به سن بهره
برداری میرسد .پالونیا در مقایسه با سایر درختان سریع الرشد مانند صنوبر ،پالونیا دارای رشد شدیدتری در چند سال اول زندگی
است و همچنین از درختان بسیار مناسب برای جنگلکاری سریع ،توسعه فضای سبز شهر و روستا و کشت توام با انواع گیاهان
زراعی رایج است .طی بررسیهای به عمل آمده چوب این درخت بسیار سبک و نرم میباشد و کیفیت الزم را جهت تولیدات چوبی
و خمیر کاغذ داراست .استفاده از این درختان در زراعت چوب ،نهالکاری در زمینهای کشاورزی ،جنگلهای مخروبه و یا سوخته ،در
دوره کوتاهی موجب افزایش حجم چوب تولیدی در هکتار شده و کمبود چوب مصرفی صنایع را جبران خواهد نمود .حجم چوب-
دهی پالونیا در یک هکتار ساالنه بین 28مترمکعب درخاکهای فقیر و تا  11مترمکعب در خاکهای بسیارغنی می باشد (به طور
مثال ،فاصله کاشت  188 ، 1×1درخت درهکتار  18/8تا  11مترمکعب افزایش حجم چوب درسال) .از نتایج این مطالعه میتوان
اشاره کرد که فاصله مناسب برای کاشت درختان 3در 6متر است زیرا نرخ بازدهی داخلی آن عددی مثبت و بزرگتر از صفر است و
میتوان گفت که این طرح دارای توجیه اقتصادی است.
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با توجه به جدول باال ،تمام فاصلهها به جز  3×6فاقد توجیه اقتصادی است زیرا نرخ بازدهی داخلی این فاصلههای کاشت منفی
است درصورتی که فاصله کاشت  3×6دارای نرخ بازدهی داخلی مثبت است و دارای توجیه اقتصادی است و برای کاشت نهال در
این فاصلهی کاشت توصیه میشود.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)14 :زمستان 1511

امکانسنجی استفاده از سیستم بام آبی در شهر کرج

محمد بهزادپور ،1محمد صفردوخت

اصل*2

تاریخ دریافت99/10/22 :
تاریخ پذیرش99/12/26 :
کد مقاله22612 :

چکـیده
امروزه در پی رشد جمعیت شهرها و ازدیاد شهرنشینی ،میزان مصرف انرژیهای فسیلی افزایش یافته و همچنین آلودگی
محیط زیست نیز تحت تاثیر افزایش جمعیت شهرها ،افزایش یافته است که این آلودگی موجب پیامدها و آسیبهایی در
جو زمین و محیط شهری میشود .بام آبی یکی از سیستمهای سامانه غیرفعال خورشیدی است که در این تحقیق با هدف
امکانسنجی استفاده از این سیستم در شهر کرج ،مورد بررسی قرار گرفته و هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان
استفاده از شرایط پیش آمده اقلیمی در اثر آلودگیهای محیط زیست است تا بتوان از ازدیاد میزان گرمای انتقالی از طریق
تابش آفتاب بر بام ساختمانها بهرهجست و در راستای کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای شهر کرج از آن استفاده
نمود .در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی با مطالعات کتابخانهای استفاده شده و در نهایت نتیجه بدست آمده حاکی از
آن است که با توجه به شرایط اقلیمی حال حاضر شهر کرج میتوان از سیستم بام آبی در این شهر استفاده نمود.

واژگـان کلـیدی :بام آبی ،کرج ،سیستم غیرفعال خورشیدی

 -1استادیار و عضو هیات علمی گروه معماري دانشكده فنی و مهندسی ،واحد هشتگرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هشتگرد ،البرز ،ایران
 -2دانشجوي کارشناسی ارشد ،مهندسی معماري ،دانشگاه رجاء ،قزوین ،ایران (نویسنده مسئول)
m.safardokht73@gmail.com
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در دهههای شهرنشینی بسیار افزایش یافته و رو به رشد است تا جایی که طبق تحقیقات صورت گرفته حدود 00درصد از کل
جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و این افزایش شهرنشینی پیامدها و آسیبهایی گاه جبران ناپذیر بهمراه داشته است.
کاهش شدید و رو به اتمام انرژیهای تجدیدپذیر و سوختهای فسیلی ،آلودگی بسیار زیاد محیط زیست ،تخریب محیط زیست و
اکوسیستم ،آسیبهایی که توسط آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی به الیههای جوی زمین وارد شده و ...همگی از پیامدهای
افزایش جمعیت شهرها و گسترش شهرنشینی است .و با توجه به آسیبهای وارده ،میتوان از این شرایط پیشآمده بنفع خود
استفاده کرد و با استفاده از برخی سیستمهای ساختمانی از این شرایط استفاده مفید داشت .در سالهای اخیر بسیاری از پژوهشگران
و محققان در رابطه با کاهش مصرف انرژی تحقیقات ،مصالح ساختمانی ،شیوههای ساخت و سیستمهای ساختمانی قابل توجهی
ارائه دادهاند و در بحث معماری نیز از آن استفاده چشمگیری بعمل آمده ،از جمله سیستمهای ساختمانی پرکاربرد ،بام سبز است که
امروزه بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفته است .اما سیستمهایی نیز طراحی و ارائه شدهاند که متاسفانه مورد توجه و استقبال
مهندسان قرارگرفته نشده و از آنها استفادهای نمیشود که سیستم بام آبی از جمله آنهاست.
هدف از ارائه این تحقیق امکانسنجی اجرای سیستم بام آبی در شهر کرج است تا بتوان از گرمای هوا و افزایش گرمای تابشی
ناشی از آسیبهای جوی در جهت کاهش مصرف انرژی استفاده کرد .همچنین سوال تحقیق بصورت آیا امکان اجرای بام آبی در
شهر کرج با توجه به اقلیم آن ،وجود دارد؟ مطرح شده و گمان میرود که با توجه به آلودگی شدید هوای این شهر و اقلیم آن،
میتوان این سیستم را در این شهر به مرحله اجرا رساند .روش تحقیق بصورت توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع و
مطالعات کتابخانهای با مرور برخی کتب معتبر و مقاالت معتبر داخلی و خارجی صورت پذیرفته است و همچنین آمار ارائه شده
برگرفته از مقاالت تخصصی و گزارشات معتبر سازمانهای ذیربط است.

 -2پیشینه تحقیق
گازهای گلخانهای به طور معمول زمین را احاطه کرده و آن را در حدود  33درجه سانتیگراد گرمتر از آنچه که بدون این گازها
در جو بوده نگه میدارند (امیری و اسالمیان .)1321 ،امروزه تامین انرژی از اساسیترین پیشنیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشورها بشمار میرود .توسعه پایدار انرژی علیرغم تاثیراتی که در بهبود شرایط اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی دارد ،در فرایند
توسعه اقتصادی موجب نشر آالیندههای مختلف زیستمحیطی نیز میشود که از جمله مهمترین آنها آلودگی هوا در اثر انتشار و
نشت گازهای آالینده ناشی از احتراق سوختهای فسیلی است .با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه بخش صنعت در فرایند رشد و
توسعه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران ،مصرف انرژی بعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید در بخش صنعت و به تبع آن،
میزان مواد آالینده حاصل از احتراق سوختهای فسیلی نیز به شدت افزایش یافته است (نصراللهی و غفاری .)1319 ،به دلیل
شهرنشینی  ،مناطق طبیعی به مناطق غیر قابل نفوذ (به عنوان مثال جاده ها ،ساختمانها ،سقف ها و غیره) تبدیل میشوند .با توجه
به این کاهش نفوذ ،تجمع آبهای سطحی افزایش می یابد که باعث پدیده سیالب و جزایر گرما در مناطق شهری می شود( M.
E. Assessment, 2003).در کشورهای پیشرفته  ،مناطق بام شهری تقریباً  00تا  00درصد از سطح غیر قابل نفوذ را تشکیل
می دهند ) )P. Bacci and M. Maugeri, 1992شهرهای بزرگ به دلیل داشتن سطوح گسترده ،سخت و غیرقابل نفوذ،
حرارت تابشی آفتاب را به سرعت جذب و خود به صورت منابع ساطع کننده انرژی گرمایی عمل میکنند .چنین حالتی را اصطالحاً
پدیده «جز یره گرمایی» مینامند .در این حالت اختالف دمای قابل توجهی بین نواحی شهری وجود دارد که سطوح آنها با آسفالت
و قیرگونی پوشیده شده و مناطقی که با پوشش گیاهی پوشیده شدهاند .این اختالف اثر جزایر گرمایی شهری بین شهر و حومه آن
در تابستان میتواند تا  10درجه فارنهایت باشد ) .)Luckett, 2009در این صورت دستگاههای هواساز و خنک کننده افزایش پیدا
میکند که این خود بر میزان مصرف انرژی میافزاید و پدیده گازهای گلخانهای که مهمترین عامل تخریب الیه اوزون هستند،
تشدید میشود براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده ،دمای هوای شهر میتواند تا 0/6درجه سانتیگراد
گرمتر از حومههای اطراف شود و به ازای هر  0/6درجه سانتیگراد افزایش درجه حرارت هوا ،اوج بار ممکن است 2درصد افزایش
پیدا کند) .)US EPA, 2003در ابنیه سنتی مناطق کوهستانی ایران ابنیهای با ارتفاع جانپناه بسیار پایین و در حد نهایتا
30سانتیمتری وجود دارد که کاربرد این جانپناهها نگهداری برف روی بام بنا و بواسطه این برف ،حفظ گرمای موجود در داخل بنا
است .که در ابنیه خارجی از سال 1930میالدی به اجرا در آم و تحت عنوان حوضچه سقفی مورد استفاده قرار گرفت (قیابکلو،
.)1390

 -3ضرورت تحقیق
بام آبی علیرغم اینکه در ساختمان سازی سنتی ایران صورت مشابه دارد و در برخی کشورهای پیشرفته جهان چون آلمان،
فرانسه و  ...بصورت یک دستورالعمل اجرایی در ساختمانسازی درآمده است ،در ایران ناشناخته مانده و هیچگونه توجهی به آن
نمیشود و این درحالیست که این سیستم توانایی اجرا در بسیاری از شهرهای ایران از جمله شهرهای شمالی کشور ،شهرهای
تهران ،کرج ،تبریز و  ...را دارد و میتوان از آن جهت کاهش مصرف انرژی گرمایشی استفاده کرد .و بدینوسیله در مصرف انرژی
صرفهجویی کرد.

 -4مبانی نظری
 -1-4موقعیت و اقلیم شهر کرج
کرج مرکز استان البرز و یکی از کالنشهرهای ایران است و به عنوان چهارمین شهر بزرگ ایران شناخته میشود .کرج یک
شهر کوهپایهای است که در دامنه رشته کوههای البرز و در بلندای  1٬300متر باالتر از سطح دریا قرار دارد .کرج در  36کیلومتری
غرب تهران ،در کرانه غربی رود کرجو در دامنه جنوبی رشته کوه البرز گسترده شدهاست .این شهرستان از شمال به استان مازندران،
از شرق به شهرستان تهران ،از جنوب به شهرستان شهریار و استان مرکزی و از غرب به شهرستان ساوجبالغ و استان قزوین
محدود است .کرج چهارمین شهر پرجمعیت ایران و بیست و دومین کالنشهر پرجمعیت خاورمیانه ،و همچنین پس از تهران
بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایران است.

(مرکز ملی آمار ایران)1833 ،
سال 1831

سال 1831

1831

متوسط رشد ساالنه (درصد)

1.232.220

2.020.260

2.012.232
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شهر کرج در عرض جغرافیایی  30/12درجه و در اقلیم سرد و کوهستانی قرار گرفته که به موجب این قرارگیری اقلیمی دارای
تابستانهایی گرم و خشک و زمستانهایی سرد است .در مقیاس کلی منطقۀ کرج همانند سایر بخشهای استان البرز در فصول
سرد سال متأثر از سیستمهای شمالی و شمال غربی و غربی به ویژه جنوب غربی بوده و ریزشهای جوی آن که از ماههای آبان و
آذر آغاز و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه دارد ،تابعی از فعالیتهای سیستمهای فوق میباشد.
از نظر ویژگیهای خرد اقلیمی ،منطقۀ کرج از پارهای جهات دارای مختصات شاخصی است که به آنها اشاره میشود:
منطقۀ کرج به لحاظ اقلیمی تحت تأثیر ارتفاعات البرز و درۀ چالوس و رودخانۀ کرج قرار دارد که موجب خنک و مرطوبتر
شدن این منطقه نسبت به تهران میگردد و این تمایز تقریباً در تمام طول سال مشاهده میگردد .علت اختالف دمای کرج نسبت
به تهران به خصوص در شبها به سبب نزدیکی کرج به ارتفاعات شمالی و سرد شدن شبانۀ این دامنهها و وزش باد کوه به دشت
میباشد .دور بودن کرج از دشت کویر نیز موجب برودت و رطوبت بیشتر این منطقه نسبت به تهران در فصول مختلف سال ،به
ویژه در تابستان میگردد .در مورد بارندگیهای تابستانۀ کرج میتوان اینگونه بیان داشت که گاهی اوقات برخورد دو تودۀ هوای
گرم جنوبی و نسبتاً سرد و مرطوب شمالی که در سطوح فوقانی ناحیۀ البرز صورت میگیرد ،موجب میگردد که ابرهای جوششی
بسیار فعال در منطقه پدید آمده و ریزشهای رگباری شدیدی را بهوجود آورد که غالباً همراه با سیل است.
برخی از مشخصههای اقلیمی ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کرج در دورۀ آماری  1٬300تا  1310به شرح ذیل
میباشد:
میانگین بارندگی سالیانۀ کرج حدود  201میلیمتر با ضریب تغییرات  20٫1درصد و حداقل  19٫3میلیمتر و حداکثر 320٫0
میلیمتر میباشد .فصل زمستان با  02٫3درصد و فصل تابستان با  1٫0درصد بیشترین و کمترین سهم را در بارش سالیانه بر عهده
دارند .حداقل و حداکثر مطلق دما به ترتیب  -20و  02درجه و میانگین سالیانه نیز  10٫1درجۀ سانتیگراد میباشد .ماه تیر با
میانگین  26٫0درجۀ سانتیگراد و دی با  1٫2درجۀ سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین ماه سال محسوب میشوند .میانگین
تعداد روزهای یخبندان با آستانههای صفر -0 ،و  -10به ترتیب  26٫20و  2روز میباشد .میانگین سالیانۀ رطوبت نسبی  02درصد
و میانگین حداکثر و حداقل آن به ترتیب  22و  31درصد میباشد .جمع تبخیر سالیانه از تشت کالس  Aبالغ بر  2٬110میلیمتر
میباشد .دی با متوسط  26میلیمتر و تیر با  320میلیمتر به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار تبخیر را دارا هستند .مجموع سالیانۀ
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تبخیر-تعرق پتانسیل کیاه مرجع به روش پنمن مانتیث  1٬302میلیمتر محاسبه گردیدهاست .میانگین ساعات آفتابی سالیانه در
طی دورۀ آماری برابر با  2٬199ساعت به ثبت رسیدهاست (.)url 2
باد غالب در کرج که بر مبنای سه نوبت دیدبانی
(صبح ،ظهر و عصر) محاسبه گردیدهاست ،در جهت شمال
غربی بوده و متوسط آن  3٫0متر بر ثانیه میباشد .بیشترین
سرعت باد در کرج  20٫0متر بر ثانیه از سمت غرب و
میانگین سرعت باد  2٫2متر بر ثانیه به ثبت رسیدهاست.
امروزه هوای کرج به دلیل گسترش شهر و تردد زیاد وسائل
نقلیه و وجود کارخانهها و شهرکهای صنعتی رو به آلودگی
است بهطوریکه در فصلهای پاییز و زمستان وارونگی هوا
کامالً قابل لمس بودهاست.

شكل  –1موقعیت و زوایای تابش خورشید در شهر کرج
(اقلیم و معماری،کسمائی)1831 ،
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جدول :1نمودارهای انرژی خورشیدی تابشیافته بر سطوح قائم (اقلیم و معماری،کسمائی)1831 ،

شكل  –1نمودار میزان بارندگی ،رطوبت نسبی و درجه حرارت شهر کرج (اقلیم و معماری،کسمائی)1831 ،
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جدول :8نمودارهای انرژی خورشیدی تابشیافته بر سطوح قائم (اقلیم و معماری،کسمائی)1831 ،

با توجه به محدود بودن منابع فسیلی و آلودگیهای ناشی از استفاده از این گونه منابع ،جوامع اندیشمند را بدان واداشته است
که از انرژیهای تجدیدپذیر بجای منابع فسیلی استفاده کنند .مهمترین پیشرفت آنها پیدایش سامانههای غیرفعال خورشیدی است
که در آن ساختمانها به گونهای طراحی میشوند که نیازهای گرمایش ،سرمایش و نوررسانی در آنها بصورت طبیعی و همساز با
اقلیم تامین گردد و به این دلیل سامانه غیرفعال نامیده میشوند که نیاز به فعالیت تجهیزات گرمایشی و سرمایشی به حداقل ممکن
میرسد (قیابکلو .)1390 ،در واقع یک سیستم غیرفعال خورشیدی ،سیستمی است که ساختمان بدون نیاز به انرژی فسیلی یا
مصنوعی خارجی و حداکثر با مصرف انرژی بسیار کمی کار کند (بیتالهی و عابدی.)1393 ،
در گذشته نیز پیشینیان همچنین اطالعات وسیعی از پتانسیلهای معماری به دست آورده بودند که قادر به اصالح گرمای
تابشی و سایه خورشید شدند .در واقع ،استفاده از خورشید بعنوان یک منبع گرما چیز جدیدی نیست .چنانچه در یافتههای سقراط
آمده است :امروزه در خانههای با جهت جنوبی ،اشعه خورشید در زمستانها به داخل ایوان نفوذ میکند .اما در تابستان ،مسیر حرکت
خورشید درست در سمت باالی سرمان و یا باالی پشتبام است ،بطوری که سایه ایجاد میکند .بنابراین باید سمت جنوب را برای
گرفتن آفتاب زمستان بزرگتر و کشیدهتر و سمت شمال را برای دوری از بادهای زمستان کوتاهتر ساخت .دارنده چنین خانهای
میتواند فضای مناسبی در همه فصول داشته باشد (قیابکلو.)1390 ،
اکثر سیستمهای خورشیدی غیرفعال با عطف به جرم حرارتی یا موادی با ظرفیت جذب و ذخیرهی گرمای باال کار میکنند در
یک سیستم کسب غیر مستقیم ،جرم حرارتی بین فضای داخلی ساختمان و خورشید قرار گرفته ،نور خورشیدی که به آن میرسد را
جذب میکند و از طریق رسانش به فضای داخلی منتقل میکند (سبحانی و خانمحمدی.)1390 ،
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 -2-4سامانههای غیرفعال خورشیدی
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بام آبی
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ترموسیفون

بام سبز

حوضچه های
سقفی
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سیستم غیرفعال
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دیوار آبی
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روش جذب
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شكل  –8سیستمهای غیرفعال خورشیدی

 -3-4بام آبی
موضوع اصلی این تحقیق بام آبی است و در این نوشتار به بررسی این سیستم و انواع آن پرداخته میشود .سیستم بام آبی در
دو نوع تعریف میشود که شرح آن بصورت ذیل است:
نوع اول :بامهای آبی دارای ظرفیتی هم برای گرمایش است و هم برای سرمایش و مخصوصاً در اقلیمهایی با آسمان صاف
در عرضهای جغرافیایی پایین مناسب است .معموالً شامل کیسههای آب به عمق  10–0اینچ ( 200–100میلیمتر) است که روی
یک عرشه فلزی صاف قرار دارد .سطح زیرین آن از فرم بام تبعیت کرده و سطح باال با یک عایق متحرک پوشانده میشود .در
حالت گرمایش پانل عایق در هنگام روز باز شده و اجازه میدهد تا کیسههای آب گرمای آفتاب را جمعآوری و ذخیره نمایند .در
شب این پانل بسته شده و آب گرم و عرشه فلزی زیرین گرمای خود را به اتاق میبخشند .در حالت سرمایش پانل عایق شبها باز
میشود و مخزن گرمایی که در طول روز دریافت کردهاست را به آسمان شب میتاباند .در طول روز برای محافظت در برابر آفتاب
پانل بسته میشود .گرمای داخلی اتاق که از طریق تشعشع و جابه جایی به سقف میرسد در مخزن باقی میماند تا شب به آسمان
تابیده شود .چون زاویه تابش آفتاب در زمستان کم است سطح افقی مخزن نسبت به یک سطح عمودی به همان اندازه مقدار
کمتری گرما دریافت میکند .جذب گرما را میتوان با استفاده از انعکاس دهندهها که در عرض جغرافیایی باالتر از  32ضروری
هستند افزایش داد .کارایی حالت سرمایش را میتوان با مرطوب کردن کیسهها بهتر کرد بهطوریکه تشعشع شبانه با تبخیر
سرمایشی تقویت میشود .انتقال گرما از سقف به اتاق را میتوان با استفاده از فنهای سقفی بهطور محسوسی افزایش داد .در
اقلیمهایی که نیاز عمدهای به سرمایش دارند سطح مورد نیاز مخزن معموالً  ٪100سطح بنا را تشکیل میدهد .نگهداری پانل
متحرک نیز دارای اهمیت زیادی است .بامهای آبی که هم برای سرمایش استفاده شوند و هم گرمایش باید بر اساس بیشترین بار
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تعیین اندازه شوند .سرمایش بر اثر تشعشع به آسمان شب در اقلیمهای با اختالف دمای باال و آسمان صاف در شب موثرتر است
(دکی و براون.)1393 ،
جدول -4عملكرد بام آبی نوع اول

روز

کیسههای پالستیکی سیاهرنگ حاوی آب
موجود در بام ،در مقابل خورشید قرار داده
میشود تا گرمای تابشی را جذب کند.

فصل
زمستان

روز

یک صفحه عایق حرارتی صلب بر روی
کیسههای آب کشیده میشود تا مانع از
انتقال گرمای خورشیدی به کیسهها شود و
سرمای ذخیره شده در کیسهها را به داخل
بنا منتقل شود.

فصل
تابستان
شب

کیسههای پالستیکی سرد میشوند تا در
طول روز ،سرما را به داخل بنا انتقال دهند.

نوع دوم :این نوع بیشتر به نام سقف آبی شناخته میشود .در گذشته در مناطق سردسیر شمال غرب و غرب کشور ایران
بامها دارای سطح صاف و جانپناهی با نهایت ارتفاع 30سانتیمتر بودند که جهت جمعآوری و نگهداری برف روی آن بامها تعبیه
میشدند و جمعآوری برف روی بام موجب ایجاد عایق حرارتی و جلوگیری از هدر رفت گرمای داخل بنا میشد.
در کشورهای خارجی نیز استفاده از این نوع بام که به نام (حوضچه یا استخر سقفی) نیز معروف است ،یکی از رایجترین انواع
سامانههای غیرفعال خورشیدی بوده است که اولین بار در دهه 1930میالدی به به اجرا در آمد و نتایج موفقیتآمیزی را نیز به
دنبال داشت .در این سامانه ،حوضچه سقفی حرارت نور خورشید را طی روز زمستانی جذب کرده و در هنگام شب برای حفظ گرمای
حاصله سقف را با عایق حرارتی میپوشانند .به این ترتیب گرمای آب درون استخر به تدریج از طریق هدایت و تشعشع ،هوای
درون ساختمان را گرم نگاه میدارد .حداقل عمق آب حوضچه نباید کمتر از 10سانتیمتر باشد .نوع دیگر این سامانه توسط شیشه
پوشانده میشود .درروزهای تابستانی به عکس ،در طول روز حوضچه با عایق پوشانده شده و شبها به منظور خنک شدن آب
حوضچه ،عایق حرارتی کنار زده میشود (قیابکلو.)1390 ،
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شب

یک صفحه عایق حرارتی صلب بر روی
کسیه های آب کشیده میشود تا از برون
رفت و هدر رفت انرژی گرمایی جلوگیری
کرده و آن را به داخل بنا منتقل کرد.

شكل  –4عملكرد بام آبی نوع دوم (حوضچه سقفی) در روز و شب فصل زمستان (مبانی فیزیک ساختمان 1تنظیم
شرایط محیطی ،قیابكلو)1834 ،
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سیستم بام آبی نوع دوم در حالت دوم خود برای ذخیره آب باران طراحی شده و بیشتر در مناطقی با میزان بارش زیاد مورد
استفاده قرار میگیرد .این نوع بامهای آبی میتوانند براساس نوع طراحیشان مزایایی داشته باشند .این مزایا شامل ذخیره موقتی
آب باران برای کاهش اثرات روانآب ،ذخیره برای استفاده مجدد مانند آبیاری یا استفاده به عنوان خنک کننده است .نوع دوم بام
آبی میتواند شامل سطوح سر باز آب ،ذخیره درونی یا در زیر یک محیط متخلخل ،یا در زیر یک سطح پوششدار باشد .همچنین
برای ذخیره موقت آب استفاده میشوند و این بسته به نوع دستگاههای کنترل مورد استفاده برای تنظیم تخلیه آب از بام به دو
دسته فعال و غیر فعال تقسیم میشوند (.)url 2
سیستمهای سقف آبی غیرفعال میزان تخلیه آب از پشت بام را از طریق غیر مکانیکی کنترل میکنند .بر خالف سیستمهای
فعال که جریان آب را از طریق لولههای زهکشی مهار میکنند ،سیستمهای غیرفعال با طوالنی کردن مسیری که آب باید طی کند
تا به زهکشیهای خروجی برسد ،به طور موقت آب را روی سطح سقف نگه میدارد .بامهای آبی میتوانند شامل سطوح آب باز،
ذخیره در داخل یا زیر یک محیط متخلخل یا یک سطح مدوالر  ،یا زیر یک سطح یا پوشش عرشه برجسته باشند .طرحهای سقف
منفعل آبی برای حفظ آب به طور مستقیم بر روی سطح یک سقف ضد آب ،برای مدت زمان طوالنی ساخته شدهاند .این استخر
آب را میتوان درون یک محیط متخلخل با مصالحی چون شن تعبیه کرد .میزان آزاد سازی آب ذخیره شده توسط تودههای موجود
در بخش تخلیه سقف کنترل میشود .طرحهای یکپارچه بام در ساخت و سازهای جدید بسیار موثر هستند زیرا حجم ذخیرهسازی
قابل دستیابی در سقفهای مسطح موجود اغلب بسیار محدود است (.)url 2
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شكل  –1الیه بندی سقف در بام آبی نوع دوم

شكل  –6عملكرد بام آبی نوع دوم

 -5نتیجهگیری
همانگونه که از بررسی آمار کشوری بدست آمد ،شهر کرج یکی شهرهای پرجمعیت ایران با متوسط رشد جمعیت نسبتا باال
است و با وجود موقیت این شهر در کنار شهر تهران و افزایش روز افزون مهاجرت به این شهر بالطبع مصرف انرژی بسیار باالتر
میرود و همینطور آلودگی تولیدی توسط شهر بسیار افزایش مییابد و به همین ترتیب میزان گرمای تابشی تشدید مییابد و شهر
نیازمند سیستمهایی جهت کاهش مصرف انرژی و استفاده از سامانه غیرفعال خورشیدی است که با توجه به قرارگیری شهر کرج در
اقلیم سرد و کوهستانی و بررسی میزان بارندگی و تابش خورشید این نتیجه بدست میآید که در این شهر امکان استفاده از بام آبی
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نوع اول وجود دارد اما بدلیل میزان بارندگی کم نسبت به بارندگی مورد نیاز بام آبی نوع دوم ،امکان اجرای این نوع بام آبی در این
شهر وجود ندارد.
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مروری بر آثار تغییر اقلیم بر زندگی عشایر در ایران

حسن علی

بخشی1

تاریخ دریافت99/11/02 :
تاریخ پذیرش99/10/02 :
کد مقاله33323 :

چکـیده
تغییر اقلیم باعث به وجود آمدن خسارتهای از جمله تخریب اکوسیستم ،تشدید تخریب منابع طبیعی ،سیالب ،از بین
رفتن تپههای مرجانی و ...میگردد که این تغییر باعث میشود که زندگی عشایر دچار مختل شود به این دلیل که بیشتر
عشایر ،زندگی خود را در طبیعت میگذرانند به همین علت بیشتر تغییر اقلیم را حس میکنند در نتیجه با استفاده از تغییر
اقلیم هر شهرستان و ایجاد راهکارهای مناسب و متناسب با تغییر اقلیم میتوان جهت بهبود زندگی عشایری تا حدی
جلوی خسارات ناشی از تغییر اقلیم را برای عشایر کشورمان برنامهریزی کرد.

واژگـان کلـیدی :عشایر ایران ،تغییر اقلیم ،آبوهوا

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدhali44477@gmail.com -

36

 -1مقدمه
اقلیم بیانگر متوسط درازمدت پارامترهای هواشناسی نظیر درجه حرارت ،رطوبت ،بارندگی ،نور و باد میباشد که تغییرات هریک
از این پارامترها باعث تغییر اقلیم میشوند (.)1
تغییر اقلیم بر بوم نظام طبیعی مراتع نیز اثرگذار است و باعث کاهش تولید علوفه ،تغییر کیفیت مراتع ،در برخی موارد
بیابانزایی ،فرسایش خاک و تغییر ساختار پوشش گیاهی و باعث انقراض گونههای جانوری و گیاهی میشود ( )12کوچنشینی
معیشتی است که بر پایه دوگانگی شرایط اقلیمی بین کوهستان و دشت بنا شده است و علت این تیپ از زندگی ناتوانی انسان در
مهار شرایط طبیعی و ضعف انسان در برابر نیروی طبیعت است( )3توجه به اقلیم و آگاهی از تأثیرات آن بر فعالیتهای انسان
موضوع جدیدی نیست بشر همیشه عالقهمند بوده است که علت تأثیر آبوهوا را بداند تا بتواند راهکارهای را ایجاد کند که به
کمک آن بتواند زنده بماند ()0

 -2آثار پدیدۀ تغییر اقلیم
همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میکنید آثار پدیدهای تغییر اقلیم میتواند باعث به وجود آمدن بحرانهای در مناطق
مختلف با توجه بهشدت تغییر اقلیم به وجود آید که هرکدام از عوامل زیر باعث مختل شدن زندگی عشایر میگردد
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نوع رخداد

1

تأثیر در مناطق ساحلی و
اکوسیستمهای آبی

0

رخدادهای اقلیمی و بالیای
طبیعی

3

تأثیر در وضعیت اقتصادی و
اجتماعی

4

تأثیر در منابع طبیعی

5
3

تأثیر در وضعیت کشاورزی
تأثیرات بهداشتی

جدول  -1آثار پدیدۀ تغییر اقلیم []4
مشکالت زیستمحیطی
آثار
 زیرآب رفتن نوار ساحلی مشکالت بهداشتی و عدم دسترسی به آب آشامیدنی مطلوب از بین رفتن تپههای مرجانی آب شدن یخها مورد تهدید قرار گرفتن صنعت توریسم تیره شدن رنگ اقیانوسها آب شدن یخچالهای طبیعی  -سیالب تغییر در تولیدمثل موجودات ،ظرفیت ذخیره کربن و گرما وساختار اکوسیستمهای دریایی
 تغییرات در وضعیت اقلیم و  -تخریب اکوسیستمها افزایش نرخ مرگومیر جاندارانبروز بالیای طبیعی
 آسیبهای اقتصادی ناشی از بیخانمان شدن و مهاجرت انسانهابالیای طبیعی
 کاهش درصد تولید ناخالص  -کمبود غذا ،آب آشامیدنی ،نیازهای اساسی ،سوخت و مسائلبهداشتی
داخلی کشورها
 افزایش هزینههای اقتصادی - -تشدید تخریب منابع طبیعی و حیاتوحشاجتماعی
 اثر بر کیفیت آب افزایش میزان بارش در سطح جهانی در نواحی گرمتر افزایش دفعات وقوع حوادث کاهش میزان بارش در مناطق دارای بارندگی موسمیغیرمترقبه (سیل و خشکسالی)
 تأثیر بر روانابها و منابع زیرزمینی افزایش آتشسوزی در افزایش تبخیر و خشک شدن خاکهاجنگلها و مرتع
 کاهش روانابهای بهاره افزایش خشکسالی و گرم شدن درجه حرارت زمینبیابانزایی
 آسیب به جنگلها افزایش پدیده آل نینو و طوفانهای موسمی کاهش غذای انسان ،دام و امنیت غذایی کاهش کشتزارها و کشت افزایش مرگومیر -افزایش و شیوع بیماریها

-3تقسیمبندی شهرستانها در اقلیم و زیر اقلیمهای ایران به وسیله روش دومارتن اصالح
شده

نیمهخشک سرد
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جدول  -2تقسیمبندی شهرستانها در اقلیم و زیر اقلیمهای ایران بهوسیله روش دومارتن اصالحشده []5
شهرستان
استان
اقلیم و زیراقلیم
اهر ،عجبشیر ،هریس ،ملکان ،مراغه ،مرند ،میانه ،شبستر ،تبریز،کلیبر ،بستانآباد ،چاراویماق،
آذربایجان شرقی
سراب ،ورزقان
بوکان ،مهاباد ،میاندوآب ،نقد ،پلدشت ،شاهیندژ ،خوی ،ماکو ،ارومیه ،سلماس ،تکاب ،کهریز
آذربایجان غربی
به یله سوار ،گرمی ،مشکینشهر ،نمین،
اردبیل
نیر ،اردبیل ،سرعین
خوانسار ،سمیرم،داران
اصفهان
طالقان،هشتگرد
البرز
ایالم،سرابله
ایالم
راین
کرمان
دماوند ،شمیران ،فیروز کوه
تهران
اردل ،فارسان ،سامان ،بروجن ،شهرکرد
چهارمحال بختیاری
مشهد ،نیشابور ،قوچان
خراسان رضوی
جاجرم ،راز ،فاروج
خراسان شمالی
کیاسر،کجور ،بلده
مازندران
خدابنده ،خرم دره ،ماهنشان ،زنجان
زنجان
مهدیشهر ،رضوان
سمنان
اقلید،زرقان،دشت نمدان
فارس
دیلمان،جیرنده
گیالن
آوج ،قزوین،کوهین
قزوین
بیجار ،کامیاران ،سنندج ،باباراشانی ،دهگالن ،دیوان دره،یاسوگند،زرینه ،قروه
کردستان
اسالم آیادغرب ،هرسین ،جوانرود ،کنگاور ،کرمانشاه ،روانسر ،سنقر
کرمانشاه
الشتر ،بروجرد ،خرمآباد ،کوه دشت ،ایمان آباد،نورآباد ،ازنا
لرستان
اراک ،آشتیان ،خمین ،خنداب ،تفرش ،غرقآباد ،کمیجان ،شاهزند
مرکزی
اسدآباد ،فامنین ،مالیر ،نهاوند ،رزن ،تویسرکان،قهاوند ،همدان
همدان
آبدانان
ایالم
اللی ،مسجدسلیمان
خوزستان
سیردان،رازمیان
قزوین
نیمهخشک گرم
کهکلویه و به ویر احمد لیکک
آّب پخش
بوشهر
مینو دشت
گلستان
تایباد
خراسان رضوی
فیروزآباد فارس ،نورآباد ممسنی ،شیراز،درودزن
فارس
لواسان
تهران
دهدز ،ایذه
خوزستان
دهدشت ،دوگنبدان
کهکلویه وبویر احمد
نیمهخشک
دره شهر،لومار
ایالم
معتدل
گیالن غرب ،سرپل ذهاب،تازه آباد
کرمانشاه
بندر گز ،بندر ترکمن ،گنبد کاوس ،گرگان ،مراوه تپه ،گلستان
گلستان
رودبار
گیالن
پلدختر
لرستان
گلوگاه ،بندر امیرآباد،پل سفید
مازندران
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جدول  -3تقسیمبندی شهرستانها در اقلیم و زیر اقلیمهای ایران بهوسیله روش دومارتن اصالحشده [ 6و ]8
شهرستان
استان
اقلیم و زیراقلیم
فرخ شهر ،ایلبگی
چهارمحال بختیاری
گرماب
زنجان
بناب ،جلفا
آذربایجان شرقی
پارسآباد
اردبیل
اصفهان ،گلپایگان ،کاشان ،مبارکه ،نائین ،نجفآباد ،نطنز ،چادگان ،شهرضا،دهق ،ورزنه ،زرین
اصفهان
شهر ،میمه
کرج
البرز
شهریار
تهران
بیرجند ،بشرویه ،فردوس ،قائِن ،سربیشه
خراسان جنوبی
درگز ،فریمان ،گناباد ،خواف ،سبزوار ،سرخس ،تربتحیدریه ،تربتجام ،گلمکان
خراسان رضوی
خشک سرد
اسفراین ،شیروان ،بجنورد
خراسان شمالی
رومشکان
لرستان
دامغان ،گرمسار ،میامی ،سمنان ،شاهرود،بیارجمند ،شهمیرزاد
سمنان
زاهدان
سیستان بلوچستان
آباده ،بوانات ،استهبان ،ایزد خواست ،صفا شهر ،مرودشت
فارس
بویین زهرا ،تاکستان
قزوین
قم ،کهک ،سلفچگان
قم
انار ،بافت ،کرمان ،رفسنجان ،شهر بابک ،سیرجان ،زرند،الله زار
کرمان
دلیجان ،محالت ،ساوه
مرکزی
بهاباد ،میبد ،ابرکوه ،اشکذر،مروست ،ندوشن ،اردکان
یزد
دهلران ،مهران
ایالم
عسلویه ،بندر گناوه ،بوشهر ،جم ،بندر دیر ،بندر دیلم ،برازجان ،جزیره خارک
بوشهر
آغاجاری ،اهواز ،بهبهان ،گتوند ،بستان ،هندیجان ،رامهرمز ،صفیآباد دزفول ،شوشتر ،شوش،
خوزستان
آبادان ،ماهشهر
سیستان و بلوچستان چابهار ،ایرانشهر ،نیک شهر،بزمان،راسک
سومار
کرمانشاه
خشک گرم
کازرون ،خنج ،المرد ،قیروکارزین
فارس
آبیک
قزوین
بم ،جیرفت ،کهنوج،شهداد
کرمان
بندرعباس ،بندر خمیر ،بندرلنگه ،بستک ،جاسک ،میناب ،پارسیان ،قشم ساحلی ،رودان،
هرمزگان
بشاگرد،جزیره ابوموسی،جزیره کیش ،جزیره الوان ،جزیره قشم ،جزیره سیری
اردستان ،خور و بیابانک
اصفهان
ورامین
تهران
خسروشهر
آذربایجان شرقی
ایوانکی
سمنان
آب بر
زنجان
منجیل
گیالن
حاجیآباد ،نهبندان ،سرایان ،طبس
خراسان جنوبی
بجستان ،بردسکن ،کالت نادر ،کاشمر
خراسان رضوی
خشک معتدل
سیستان و بلوچستان خاش ،میر جاوه ،سراوان ،زابل ،زهک،نصرتآباد
ارسنجان ،فراش بند ،فسا ،جهرم ،نیریز ،سروستان،الر ،زریندشت
فارس
اینچه برون
گلستان
راور
کرمان
قصر شیرین
کرمانشاه
حاجیآباد
هرمزگان
بافق ،مهریز،عقدا ،هرات
یزد

همانطور که در جدول شماره  0و  3مشاهده میگردد بیش از  55درصد اقلیم ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می
دهند ()2
33

 -4نتیجه گیری
همان طور که در قسمت های قبل ذکر گردید تغییر اقلیم باعث به وجود امدن اثار زیان باری بر محیط زیست میشود که
میتواند بر زندگی عشایر تأثیر گذارد از جمله کاهش مراتع و سرمای بیش ازحد و یا گرمای بیش از حد و بارندگی های سیل آساو...
نیز اشاره کرد که میتواند باعث از بین رفتن دام ها و زندگی عشایر نیز گردد و همین امر باعث کاهش تولید شیر ،پشم ،گوشت و
صنایع دستی میگردد در نتیجه توصه میگردد که متناسب با شدت تغییر اقلیم هر منطقه راهکاری های را جهت حداقل رساندن
ریسک به عشایر اعمال گردد .در نتیجه عشایر  452هزارتن شیرو  13هزارتن پشم و  05درصد گوشت قرمز و  05درصد دام ایران
را تامین میکنند (.)9
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