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نقش فرایند  EAIبر گردشگری طبیعی از منظر سازمانهای مسئول
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کد مقاله04064 :

چکـیده
گردشگری طبیعی یک فعالیت اقتصادی مهم در جهان است و از بزرگترین صنعتها در جهان به شمار میرود که
هرساله هزاران دالر به اقتصاد جهانی ،ایجاد شغل و ثروت ،افزایش مالیات و تحریک سرمایهگذاری در این بخش کمک
میکند .این مطالعه به بررسی نقش  EAIبر گردشگری طبیعی از دیدگاه سازمانهای مسئول با روشی توصیفی میپردازد.
نتایج این پژوهش نشان داد که گردشگری باعث آلودگی محیطزیست تخریب پوشش گیاهی و تهی شدن حیات وحش
میگردد .در سالهای اخیر و بعد از بروز اثرات منفی گردشگری در مناطق گردشگر پذیر ضرورت پایداری منابع و
جاذبههای گردشگری احساس شد ،چراکه گردشگری از منظر اکولوژیکی فعالیت سالمی نیست و بر اساس ویژگیهای
منحصربهفرد هر منطقه ،فعالیتهای گردشگری آثار مثبت یا منفی متفاوتی به دنبال دارد .اگرچه در بعضی پارامترها،
گردشگری میتواند اثرات منفی بر منطقه داشته باشد ،ولی بهطورکلی اثرات مثبت خیلی زیادی بر روی منطقه دارد .به
اعتقاد کارشناسان ،گردشگری یک فرصت خوب برای توسعه منطقه البته با برنامهریزی راهبردی و در نظر گرفتن شرایط
بومی منطقه است.

واژگـان کلـیدی :فرایند  ،EAIگردشگری طبیعی ،ارزیابی

 -1دانشجوی دکتری ،گروه علوم و مهندسی محیط زیست ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاداسالمی ،تنکابن ،ایران (نویسنده مسئول)

 -2دانشجوی دکتری ،گروه علوم و مهندسی محیط زیست ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاداسالمی ،تنکابن ،ایران
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فرایند پیشبینی اثرات ناشی از فعالیتهای یک پروژه بر فاکتورهای زیستمحیطی مشتمل بر محیطهای فیزیکی و شیمیایی،
بیولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طی فازهای ساختمانی و بهرهبرداری است که پیامدهای مثبت یا منفی ناشی از آن بر
اساس دورههای زمانی بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت و همچنین نحوه اثرگذاری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موردبررسی قرار
میگیرد .در حقیقت ارزیابی اثرات زیستمحیطی ،ابزاری برای اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح یک پروژه است که
میتوان آن را روشی جهت تعیین ،پیشبینی و تفسیر اثرات زیستمحیطی یک پروژه پیشنهادی بر کل مجموعه محیطزیست،
بهداشت عمومی و سالمت اکوسیستمهایی دانست که حیات و تداوم زیست انسانها به آنها وابسته است .بهطورکلی حفاظت از
محیطزیست و مدیریت منابع در سراسر جهان از اهمیت باالیی برخوردار است .این مسئله در سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا
کرده است .بااینحال ،صنعتی شدن ،شهرنشینی و تغییر سبک زندگی در طول سالها بهشدت در ایجاد آلودگی محیطزیستی
تأثیرگذار بوده است .آلودگی هوا ،آبوخاک منجر به عدم تعادل محیطی و ایجاد خطرات بالقوه برای سالمتی انسانها و سایر
موجودات زنده شده است .درنتیجه ،مقرراتی در قالب قوانین و سیاستهای مربوط به حفاظت از محیطزیست معرفی شدند (اوحدی
و دربیکی .)0031 ،ارزیابی اثرات زیستمحیطی ) (EIAیکی از این تالشهاست .همانطور که بیان شد ارزیابی اثرات
زیستمحیطی ) (EIAفرایند ارزیابی رسمی برای شناسایی ،پیشبینی ،ارزیابی و توجیه اثرات بیوفیزیکی محیطی ،اجتماعی و
مرتبط با یک سیاست ،برنامه یا پروژه پیشنهادی در محیطزیست است .این اطالعات به افراد کمک میکند تا قبل از اینکه
تصمیمی بگیرند یا تعهدی ایجاد کنند ،در مورد آن تصمیم دید جامع داشته باشند؛ بنابراین ارزیابی اثرات زیستمحیطی )(EIA
میتواند در تصمیمگیریهای کالن تأثیر زیادی داشته باشد (جمینی و همکاران .)0010 ،در این زمینه ،اصطالح “ارزیابی اثرات
زیستمحیطی” ) (EIAمعموالً در هنگام استفاده از پروژههای واقعی توسط افراد یا شرکتها استفاده میشود و اصطالح “ارزیابی
استراتژیک محیطی ”) (SEAبه سیاستها و برنامههایی که اغلب توسط ارگانهای دولتی مربوطند اطالق میگردد .هدف اصلی
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی  EIAاطمینان از رعایت سیاستهای تعیینشده در برنامهها و فعالیتهای یک پروژه
در راستای ضوابط ،معیارها ،قوانین و مقررات زیستمحیطی است .ازاینرو گزارش ارزیابی باید شامل کلیه مباحث مربوط به اثرات
مهم و برجسته پروژه پیشنهادی بوده و با ارائه راهکارهای مدیریتی اثرات سوء را به حداقل رسانده و دربرگیرنده شرایط ارتقای
کیفیت محیطزیست و همچنین حداکثر اعتماد و اطمینان در سطوح تصمیمگیرندگان و مردم باشد .دراینبین گردشگری یک
فعالیت اقتصادی مهم در جهان است و یکی از بزرگترین صنعتها در جهان به شمار میرود که هرساله هزاران دالر به اقتصاد
جهانی ،ایجاد شغل و ثروت ،افزایش مالیات و تحریک سرمایهگذاری در این بخش کمک میکند .توسعه گردشگری تا حد زیادی
به محیطهای طبیعی ،فرهنگی و اجتماعی وابسته است؛ بنابراین حفظ یا باال بردن کیفیت محیطزیست برای مقاصد گردشگری
ضروری است .بااینحال ،توسعه گردشگری یک شمشیر دو لبه است ،که نهتنها دارای اثرات مثبت مانند کارآفرینی است ،بلکه
دارای اثرات منفی بیوفیزیکی و اجتماعی فرهنگی است (اوحدی و دربیکی.)0031 ،
پژوهش درباره اثرات زیستمحیطی گردشگری از دهه  0143میالدی آغاز شد و در اواسط دهه  01۹3به اوج خود رسید .در
این زمان بود که بودوسکی در  ،01۹4کرینپدورف در  01۹۹و کوهن در  01۹3در پژوهشهای خود بهطور توأمان به گردشگری و
محیطزیست پرداختند .تحقیق درباره اثرات اکولوژیکی گردشگری در دهه  0133ادامه یافت و از آن زمان تاکنون توجه به آثار
زیستمحیطی گردشگری رو به فزونی نهاده است .بسیاری از محققان بر ضرورت ارزیابی اثرات گردشگری بر محیطزیست تأکید
کردهاند ،ازجمله پیرس در سال  ،0136چارچوبی برای مطالعه گردشگری و استرسهای وارده بر محیط عرضه کرد و نیوسام و
همکاران در سال  0330به مجموعهای از اثرات زیستمحیطی ،سرمنشأ آن اثرات ،و مکانهایی که اثرات مزبور رخ میدهد
اشارهکردهاند .سایر محققان نیز در این زمینه پژوهشهایی انجام دادهاند (زاهدی .)0031 ،هاشمی و دیگران ( )0010در مقاله
"ارزیابی اثرات زیستمحیطی ( )EIAمنطقه نمونه گردشگری هشتبهشت (سلمان)" از روش لئوپولد برای بررسی و روند
فعالیتهای ناشی از ایجاد منطقه گردشگری در محل هشتبهشت استفاده کردهاند .عرفانی و همکاران ( ،)0013در مقاله مکانیابی
برای تفرج متمرکز در منطقه چاه نیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیمگیری چند متغیره " به این موضوع پرداخته
است .نویسندگان در این تحقیق از منطق فازی نیز در تحقیق خود استفاده کردهاند .علیشیری و همکاران ( )0010در مقاله "ارزیابی
اثرات زیستمحیطی ایجاد تفرجگاه در بندر رحمانلو " به این نتیجه رسیدند که بندر رحمانلو از نظر گردشگری بهصورت غیراصولی
و مغایر با قوانین محیطزیست اداره میشود که ادامه روند کنونی باعث ایجاد صدمات زیستمحیطی فراوانی خواهد شد .هدف
اصلی تحقیق حاضر آن است نقش فرایند  EAIبر گردشگری طبیعی از منظر سازمانهای مسئول را مورد شناسایی و ارزیابی قرار
دهد.

 -2مواد و روشها
در این تحقیق ارزیابی اثرات زیستمحیطی گردشگری که شامل تأثیر بر آب ،محیط جوی ،خاک و فرسایش خاک ،گیاهان و
حیاتوحش انجام شده است و روند تأثیرات زیستمحیطی توسعه گردشگری در آینده و حال طبق مبانی نظری موجود در
سازمانها و اداراتی با حوزه های کاری مختلف (محیطزیست ،گردشگری ،آب و فاضالب ،کشاورزی و هواشناسی) مورد مطالعه قرار
گرفته است .این تحقیق به روش کتابخانهای و توصیفی و با استفاده از تحقیقات ،آمارها و یافتههای بهعملآمده از نقاط مختلف
جهان انجام شده است.

 -3نتایج
 -1-3ارزیابی اثرات زیستمحیطی EIA

 -2-3مزایای استفاده از ارزیابی اثرات زیستمحیطی EIA
مزایای استفاده از ارزیابی اثرات زیستمحیطی به صورت زیر قابل بیان است:
 ایجاد فرصت برای مشارکت عمومی افزایش حفاظت از سالمت انسان استفاده پایدار از منابع طبیعی کاهش تأخیر اجرا و هزینههای پروژه کاهش خطرات ناشی از بالیای زیستمحیطی افزایش مسئولیت ارگانها. EIAبهویژه بهمنظور بهینهسازی یک معامله بین فعالیتهای توسعه و زیانهای اجتماعی و زیستمحیطی است .این ابزار
مدیریتی است که بهطور دقیق مرتبط با پروژه ارائه اطالعات مناسب محیطزیست در مدت مشخص شده است
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فرایند پیشبینی اثرات ناشی از فعالیتهای یک پروژه بر فاکتورهای زیستمحیطی مشتمل بر محیطهای فیزیکی و شیمیایی،
بیولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طی فازهای ساختمانی و بهرهبرداری است که پیامدهای مثبت یا منفی ناشی از آن بر
اساس دورههای زمانی بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت و همچنین نحوه اثرگذاری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موردبررسی قرار
میگیرد .در حقیقت ارزیابی اثرات زیستمحیطی ،ابزاری برای اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح یک پروژه است که
میتوان آن را روشی جهت تعیین ،پیشبینی و تفسیر اثرات زیستمحیطی یک پروژه پیشنهادی بر کل مجموعه محیطزیست،
بهداشت عمومی و سالمت اکوسیستمهایی دانست که حیات و تداوم زیست انسانها به آنها وابسته است .بهطورکلی حفاظت از
محیطزیست و مدیریت منابع در سراسر جهان از اهمیت باالیی برخوردار است .این مسئله در سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا
کرده است .شیوههای سنتی مردم درگذشته منجر به را در هماهنگی کامل زندگی مردم با طبیعت شده بود .بااینحال ،صنعتی
شدن ،شهرنشینی و تغییر سبک زندگی در طول سالها بهشدت در ایجاد آلودگی محیطزیستی تأثیرگذار بوده است .آلودگی هوا،
آبوخاک منجر به عدم تعادل محیطی و ایجاد خطرات بالقوه برای سالمتی انسانها و سایر موجودات زنده شده است .درنتیجه،
مقرراتی در قالب قوانین و سیاستهای مربوط به حفاظت از محیطزیست معرفی شدند .ارزیابی اثرات زیستمحیطی )(EIAیکی
از این تالشهاست (اوحدی و دربیکی.)0031 ،

 -3-3مراحل اساسی ارزیابی اثرات زیستمحیطی
مراحل اساسی ارزیابی اثرات زیستمحیطی به صورت زیر است:
 شرح پروژه پیشنهادی و گزینههای موردنظر شرح محیطزیست اجرای پروژه انتخاب شاخصهای زیستمحیطی قابلاستفاده پیشبینی ماهیت و وسعت پیامدهای زیستمحیطی (کمی ،نیمه کمی یا کیفی) تشخیص مسائل انسانی که در رابطه با پروژه پیش میآیند ارزیابی اهمیت پیامدها درج اقدامات اصالحی در برنامه پروژه (کمی ،نیمه کمی یا کیفی) تشخیص درآمدها و هزینههای زیستمحیطی پروژه3

 تهیه گزارش ارزیابیدر طول ارزیابی اثرات زیستمحیطی  ،باید بسیاری از مراحل مهم طی شوند و بسیار مهم است که تمام این مراحل بهطور
کامل انجام شود تا اطمینان حاصل شود که ارزیابی زیستمحیطی بهدرستی انجام شده است (جمینی و همکاران.)0010 ،
این چهار فعالیت اصلی مرتبط با  EIAهستند:
 هدفگذاری در نظر گرفتن دخالت ذینفعان ارزیابیهای محیطی -جنبههای قانونی مرتبط (اوحدی و دربیکی.)0031 ،

 -4-3ارزیابی اثرات مثبت زیستمحیطی گردشگری
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برخی پژوهشگران بر این باورند که تمرکز در توسعه گردشگری ،به افراد کمک میکند تا آگاهی بیشتری از نیاز به حفظ
محیطزیست پیدا کنند و در مقاصد گردشگری برای حفظ محیطزیست سرمایهگذاری کنند .همچنین تصور بر این است که
گردشگری یک صنعت نسبتاً پاک با مشکالت آلودگی کمتر در مقایسه با انواع دیگر صنایع بهعنوانمثال ،ساخت و تولید است
( .)Hsieh and Kung, 2013در بسیاری از مناطق جهان ،جاذبهها و زیباییهای طبیعی و زیستمحیطی ،علت اولیه و انگیزه
اصلی گردشگران است و این جاذبهها بیشترین نقش را در جذب گردشگران و توسعه گردشگری داشتهاند .لیکن بازدید از طبیعت و
زیباییهای آن توسط گردشگران نیز دارای اثرات و پیامدهای مثبت است که این پیامدها شامل :محافظت از منابع طبیعی و ترویج
حساسیت و آگاهی نسبت به سیستمهای اکولوژیکی ،افزایش آگاهیهای زیستمحیطی و آگاهیهای زیباییشناختی ،بهبود مدیریت
ضایعات و بهرهمندی از شگفتیهای جهان است .گردشگری به بهبود کیفیت محیطزیست منطقه کمک مینماید ،زیرا گردشگران
عالقهمندند تا از مناطق جذاب ،پاکیزه و به دور از آلودگی بازدید نمایند .گردشگری محرکهایی را برای پاکیزه نگهداشتن
محیطزیست فراهم میآورد .از آنجا که ساکنان محلی و بهخصوص جوانان شاهد توجه و عالقه گردشگران به مسائل حفاظت از
محیطزیست هستند ،گردشگری سطح آگاهی در مورد این مسائل را ارتقاء میبخشد (.)Mbaiwa, 2003

 -5-3ارزیابی اثرات منفی زیستمحیطی گردشگری
برخی از پژوهشگران بر این باورند که گردشگری باعث آلودگی محیطزیست تخریب پوشش گیاهی و تهی شدن حیاتوحش
میگردد ( .)Kim et al., 2013برخی اثرات منفی زیستمحیطی گردشگری شامل موارد:
الف -آسیبرسانی به اکوسیستم
ب -توسعه بیشازحد تسهیالت رفاهی و اکوتوریستی و تغییرات منفی در جایگاه فیزیکی و یکپارچگی فضایی مناطق
اکوتوریستی در اثر این توسعه
ج -از بین رفتن پوشش گیاهی و جنگلها در اثر توسعه زیرساختها و آلودگی منابع آبوخاک از انسانها به حیوانات و
بالعکس
د -تنزل وضعیت کیفی جذابیتهای طبیعی
ه -تهدید حیاتوحش ،تنشهای زیستمحیطی ،تغییر رفتار جانوری است (فرجی و همکاران.)0010 ،
ظهور پژوهش در زمینه اثرات زیستمحیطی گردشگری در چین بازتابی از افزایش نگرانیها درباره اثرات گردشگری منفی بر
محیطزیست بهعنوان یک نتیجه سریع توسعه گردشگری از سال  ،01۹3هنگامیکه چین شروع به اتخاذ ،باز کردن دربهای
سیاستها و اصالحات بزرگ اقتصادی خود کرد و باعث توسعه چشمگیر اقتصادی در دهههای بعد شد .همزمان با توسعه سریع
صنعت گردشگری ،مشکالت زیستمحیطی ازجمله افزایش سروصدا ،کاهش کیفیت هوا ،افزایش آلودگی آب ،از دست رفتن تنوع
زیستی ،در حال افزایش است .بهعنوانمثال منطقه دیدنی  Wulingyuanدارای میراث طبیعی در استان هونان در چین ،در سال
 0113توسط یونسکو به دلیل افزایش ساختوساز و تخریب زیستمحیطی ناشی از گردشگری کنترل نشده موردانتقاد قرار گرفت
(.)Mbaiwa, 2003
الف -تأثیر بر آب :آب دریا یک عنصر مهم در محیطزیست گردشگری محسوب میشود .فاضالب ،مدفوع ،زباله و منابع دیگر
آلودگی در ارتباط با فعالیتهای گردشگری میتواند منجر به اوتروفیکیشن در محیط آبی ،گسترش بیماریهای عفونی و تخریب
پوشش گیاهی آبی شود .برخی فعالیتهای تفریحی مانند قایقسوار ،شنا ،موجسواری میتواند اثرات منفی بر محیط آبی داشته باشد.
زبالههای ریخته شده توسط گردشگران روی سطح آب میتواند بهطورجدی باعث کاهش کیفیت آب شود .مطالعات نشان داده

0

استفاده مفرط وسایل نقلیه احتراق داخلی ماشینها ،اتوبوسها و موتورسیکلتها) منتج میشود؛ که این وسایل برای گردشگران در
نواحی ویژه خصوصاً نواحی جاذب گردشگر که تنها یک جاده دارد استفاده میشود .البته آلودگی هوا شامل گردوغبار برخاسته از
زمینهای بدون پوشش گیاهی نیز میشود (اسدالهی .)0031 ،بر اثر گردشگری و تراکم جمعیت در مناطق گردشگری و افزایش
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است که پسماندهای خشک حاصل از رستورانها و پسابهای هتلها مانند مواد نفتی باعث آلودگی آب شده است .محققان نشان
دادهاند که تخلیه فاضالب در منطقه  Changbai Mountain National Nature Reserveاز استان  Jilinدر چین به حدی
حوضه رودخانه  Erdaobaiرا آلوده کرده است که در طی  03سال برخی شاخصهای آلودگی آلی را به بیش از %03 - %03
افزایش داده است .از پایش اکوتوریسم در شمال غرب استان یوننان در چین گزارش شده است که میزان باکتریها در آبهای
سطحی دریاچه بیتاهای افزایش یافته است ( .)Zhang et al., 2012اگر سیستم مناسب برای دفع فاضالب برای هتلها و
مکانهای گردشگری در نظر گرفته نشود ،آلودگی آبهای زیرزمینی را از طریق فاضالب نزدیک به رودخانه ،دریاچه و یا ساحل در
بر خواهد داشت و این وضعیت در سواحل یعنی جایی که هتلها قرار دارند و گردشگران نیز برای شنا به آن مناطق میروند،
غیرعادی نیست .البته آلودگی آبهای سطحی ،دریاچهها و دریا تنها از این طریق صورت نمیگیرد بلکه خود فعالیتهای
گردشگری همانند حمل و نقل قایقهای موتوری گردشگران و ریخته شدن سوخت قایقها به دریا و یا تمیز کردن قایقها و
ریختن آب کثیف آن به دریا ،بهویژه در بنادر بسته که سیستم چرخش آب کند است موجبات آلودگی را فراهم میآورد (اسدالهی،
 .)0031در مثال ی دیگر ،حجم باالی بازدید گردشگران از دلتای اوکاوانگو از شمال غرب بوتسوانا در آفریقا باعث افزایش تولید زباله
شده و باعث تأثیر منفی بر محیطزیست آن شده است .داشتن روش مناسب برای دفع زباله در اردوگاههای گردشگری و دفع
فاضالب باعث افزایش پتانسیل آلودگی آب شده است .استفاده اردوگاهها از مخازن فاضالب بهاحتمالزیاد باعث افزایش پتانسیل
آلودگی آبهای زیرزمینی شده است .بسیاری از اردوگاههای توریستی در این منطقه برای تأمین نیازهای اردوگاه از آب چاه استفاده
میکنند درحالیکه پساب زبالهها و فاضالب به آبهای زیرزمینی تخلیه میشوند .این وضعیت پتانسیل آلودگی در ذخایر آب
آشامیدنی را ایجاد میکند ( .)Mbaiwa, 2004سطح سفره آب زیرزمینی در دلتای اوکاوانگو باال است و خاک آن ماسهای با
نفوذپذیری باال است .درنتیجه آالیندهها میتوانند تا مسافتهای طوالنی در خاک نفوذ کنند .سطح آب زیرزمینی در دلتای اوکاوانگو
معموالً کمتر از  0متر در فصول سیالبی است ،درنتیجه تخلیه پسابها به آبهای زیرزمینی غیرقابلاجتناب است .شواهد نشان
میدهد که آلودگی آبهای زیرزمینی با نیترات حاصل از پساب ناشی از مخازن فاضالب در مناطقی که آبهای زیرزمینی با نیترات
حاصل از پساب ناشی از مخازن فاضالب در مناطقی که آبهای زیرزمینی نزدیک به سطح هستند؛ و آلودگیهای فاضالب هم
چون باکتریها و عوامل بیماریزا بهاحتمالزیاد اتفاق خواهد افتاد اگر مخازن فاضالب در مناطق واقع شده باشد ( Unalan,
.)2013
ب -تأثیر بر محیط جوی :گردشگری عموماً یک صنعت پاک قلمداد میشود.اما آلودگی هوا از جانب توسعه گردشگری از

حملونقل ،ما شاهد تغییرات در محیط جوی خواهیم بود .بهعنوانمثال در بعضی از مناطق گردشگری در چین به علت استفاده از
زغالسنگ و سایر سوختها (بهعنوانمثال در موتورهای دیزل ) برای گرمایش و اهداف دیگر باعث تغییر در کیفیت هوا شده است.
مطالعات نشان میدهد که کیفیت هوا در منطقه گردشگری  Changbai Mountainاز استان شاندونگ دچار تغییر شده است.
فعالیتهای ناشی از بازدید غار توسط گردشگران و اثرات ناشی از آن که در جای دیگر گزارش شده است بهعنوان نمونه تغییر رنگ
در نقاشیهای غار  Jin-Tianاز استان هونان در چین ،افزایش غلظت دیاکسید کربن را داشته است .همچنین تغییرات دما،
رطوبت و غلظت دیاکسید کربن در غار  Wulingyuanاز منطقه دیدنی  Huanglongاز استان سیچوان نشان داد که میانگین
غلظت روزانه دیاکسید گوگرد بیش از استاندارد ملی در برخی از نقاط خوش منظره و زیبا است (.)Zhang et al., 2012
غارنوردی باعث کاهش مقدار اکسیژن و افزایش دیاکسید کربن ،تغییر درجه حرارت داخل غار و افزایش گردوغبار میگردد.
بهعنوانمثال گزارش شده که درنتیجه گردشگری در غار  Jinding Emei Mountainبه علت استفاده از زغالسنگ و گازوئیل
برای گرمایش ،پختوپز کاهش یافته است .بخش حملونقل و ازدیاد خودرو نیز باعث آلودگی هوا شده است .عالوه بر این مصرف
زغالسنگ و چوب در یک مقدار زیاد برای گرم کردن ،پخت و پز بهطور قابل توجهی سطح دیاکسید گوگرد ،دیاکسید نیتروژن و
Songzanklinدر فرانسه بهوسیله رشد جلبک در اثر استفاده از نورهای مصنوعی و افزایش دیاکسید کربن ناشی از شمار زیاد
بازدیدکنندگان است .فعالیتهای فرهنگی هم میتواند باعث کاهش کیفیت هوا شود.
ج -تأثیر بر خاک و فرسایش خاک:
گردشگری میتواند باعث فرسایش خاک و آلودگی خاک شود .فرسایش شامل موارد:
 تغییر در معرض خطر وقوع ریزش زمین و لغزش زمین1

 تغییر در معرض خطر وقوع بهمن آسیب به ویژگیهای زمینشناسی (بهعنوانمثال غارها) صدمه به رودخانه صدمه ایجاد شده از طریق پای انسان و ترافیک وسایط نقلیه (ازجمله اثرات ارتعاش) است (رمضان نژاد.)0010 ،در بسیاری از طرحهای توسعه گردشگری قسمتی از فعالیتهای طرح به ساخت و بنای هتل مهمانسرا و مکان اقامتی ،تهیه
امکانات زیربنایی مانند گسترش شبکه راهها و خطوط انتقال آب و انرژی و همچنین ساخت تأسیسات تفریحی مختلف و سایر
فعالیتهای انسانساخت اختصاص مییابد .این فعالیتها در مرحله آمادهسازی و اجرا نیاز به خاکبرداری و خاکریزی ،گودبرداری،
تسطیح زمین ،حفاری ،پاکتراشی انبوه پوشش گیاهی و درختان ،رفتوآمد ماشینآالت و تجهیزات ،حصارکشی ،الیروبی و ...دارند.
هر یک از این فعالیتها باعث فرسایش خاک ،کاهش حاصل خیزی ،کاهش ظرفیت نگهداری آب ،تغییر بافت و ساختمان خاک،
افزایش تراکم و وزن حجمی آن میگردد .کاربردهای مرتبط با گردشگری و رفتوآمد گردشگران ،باعث کاهش سطح افق آلی
خاک و فشردگی مواد معدنی خاک میگردد و این فشردگی باعث کاهش نفوذپذیری آب و درنتیجه کاهش تهویه و حرارت آب در
خاک میگردد .تغییرات فوق در خاک ،تأثیر نامطلوب بر رشد و مقاومت گیاهان دارد ،همچنین جوامع زیستی و موجودات موجود در
خاک به دلیل کاهش تهویه خاک و درنتیجه کمبود اکسیژن دچار اختالل میگردند .در میان تغییرات ایجادشده در مورد خاک،
فرسایش بهعنوان جدیترین اثر مورد توجه است ،زیرا فرسایش ذاتاً برگشتناپذیر و غیرقابلتجدید بوده و نرخ بازگشت بهویژه ،با
توجه به فاکتورهایی از قبیل مقدار فعالیت موجودات زنده ،طول فصل رویش و طبیعت منطقه و نوسانات دما و رطوبت ،بسیار
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متفاوت و نیاز به زمان بسیار طوالنی دارد .طرحهای توسعه گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن در مرحله ساختوساز ،تسطیح
ساحل و ساحل سازی ،بهرهبرداری و استخراج شن و ماسه از سواحل باعث تشدید فرسایش ساحلی و تغییر خطوط ساحلی میگردد
(هاشمیان و نوروزی .)0010 ،پژوهشگران نشان دادند که در منطقه گردشگری  Hungshan Mountain Scenic Arreaدر
استان آنهویی در چین ساخت زیرساختهای گردشگری و اسبسواری بیشازاندازه باعث فرسایش و از دست رفتن 63333
مترمکعب از خاک شده است .همچنین خاک در کوه  Emeiاز استان سیچوان بهطور قابلمالحظهای اسیدی شده است PH .خاک
زیر پای گردشگران کمتر از دیگر مناطق بوده و محتوای آلومینیوم و منگنز به مقدار قابل توجه افزایش یافته است که باعث
مسمومیت ریشههای گیاهان و تحت تأثیر قرار گرفتن جذب مواد مغذی خاک درختان صنوبر شدهاند .مطالعات انجام شده در
طبیعت  Bitahaiاز استان یوننان ،تأثیرات بلندمدت و عمیق را بر کیفیت خاک در اثر فعالیتهای گردشگری مرتبط با رفتوآمد و
پسماندهای بهجامانده نشان دادهاند .بهطور خاص رفتوآمد بیشازحد باعث:
 .0کاهش پوشش خاک
 .0افزایش تراکم خاک
 .0کاهش جذب آب
 .0افزایش رواناب سطحی که باعث فرسایش بیشتر خاک میشود منجر میگردد.
عالوه بر این مواد زائد باعث تغییر ساختار بیولوژیکی خاک و کاهش کیفیت آن میشود .همچنین مطالعات نشان داده است که
نوشیدنیها (بهعنوانمثال آبپرتقال) که در خاک ریخته میشوند .باعث تغییر در  PHخاک میشوند (اسدالهی.)0031 ،
د -تأثیر بر گیاهان :تأثیرات گردشگری بر پوشش گیاهی شامل؛ از دست دادن تنوع زیستی،زوال ساختار جمعی ،کاهش در
بهرهوری و حتى انقراض برخی گونهها( .شمس و همکاران .)0013 ،تأثیر فعالیتهای طرحهای گردشگری بر روی پوشش گیاهی
به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم قابلمشاهده و بررسی است .فعالیتهای مرحله آمادهسازی ساختوساز ،اجرا و احداث
زیرساختها ازجمله شبکه راهها ،گذرگاهها و راههای جنگلی ،پیادهروها ،سایتهای پارکینگ ،مناطق کمپینگ و خورگشت ،مراکز
خرید ،مراکز پذیرایی و اقامتی و همچنین محلهای دفع پسماند و پساب و غیره بیشتر بهصورت مستقیم ،طی فرآیند پاکتراشی و
از بین بردن وسیع پوشش گیاهی مورد توجه هستند ،همچنین رفتوآمد گردشگران در مراحل بهرهبرداری باعث از بین رفتن
پوشش گیاهی بهصورت مستقیم میگردد .اثرات فعالیتهای مرحله اجرا و همچنین مرحله بهرهبرداری بر روی خصوصیات خاک،
باعث تأثیر غیرمستقیم بر روی پوشش خاک ،باعث تأثیر غیرمستقیم بر روی پوشش گیاهی میگردند (هاشمیان و نوروزی.)0010 ،
مطالعات انجام شده در جنگلهای صنوبر در کوه  Emeiاستان سیچوان در چین ،نشان داده که میزان از بین رفتن شاه درختها در
مناطق بسیار استفادهشده توسط گردشگران چند برابر بیشتر از دیگر مناطق است .در منطقه کوهستانی  Changbaiاز استان Jilin
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منطقه دیگر گردشگری است که ساختوسازها باعث از بین رفتن پوشش گیاهی بهاندازه  ٪03تخریب در سال  0133و ٪03
تخریب در سال  0113منجر شده است .مطالعه دیگری در تاالب  Bitahaiدر چین نیز نشان داده که مقدار قابل توجهی پوشش
گیاهی به دلیل رفتوآمد و زیر پا گذاشتن توسط گردشگران و چیدن گیاهان ،چرای اسبها و حمله به گونههای کمیاب بوده است
(فرهادی و همکاران . )0010 ،پس از اختصاص جنگل بلک در ترکیه به توسعه طرح گردشگری و واگذاری آن به کارآفرینان در
سال  ،0330برای ساختوسازهای هتل و زمین گلف ،در سال  ،0336مقامات وزارتخانه اعالم داشتند که درختان قطع شده شامل
 043000بوده است .با این وجود سازمانهای غیردولتی و مردم محلی اعالم کردند که بیش از  633333از درختان بهمنظور ایجاد
 00زمین گلف و  06هتل قطع شده است .عالوه بر این مدیر سابق آنتالیا ،شاخهای از اتاق جنگلداری ادعا کرده است که حدود دو
میلیون درخت در منطقه  03333هکتاری بلک ،بهمنظور  03هکتار برای هر هتل و  63هکتار برای هر زمین گلف قطع شده است
( .)Zhang et al., 2012پارک ملی  Karakoramدر منطقه Giligit-Baltistanمربوط به پاکستان با پوشش گیاهی بیش از
 03333کیلومتر در سال  0110تأسیس شد .آن یکی از بزرگترین مناطق حفاظت شده در پاکستان است .این منطقه دارای
بلندترین قله های جهان است و دارای میراث طبیعی ،فرهنگی و باستان شناسی است .یکی از مناطق توریستی در پاکستان که
بیشترین بازدیدکننده را دارا است .فعلیتهای گردشگری تورها با بهرهبرداری از منابع طبیعی توسط گردشگران،فشار زیادی بر منابع
طبیعی آورده است ،باربرها از چوب درختان جوان منطقه بهوسیله قطع کردن و برش دادن برای پخت و پز ،درست کردن
چوبدستی برای باال رفتن از کوه استفاده میکنند و همچنین از قطع درختان برای سوخت استفاده میکنند .گزارشات و شواهدی
قابلتوجهترین نشانهها از آسیب به این منطقه کاهش پوشش گیاهی به دلیل حفاری برای چادر زدن بوده است ( Imran et al.,

.)2014
ه -تأثیر بر حیاتوحش :طرحهای گردشگری بر روی حیاتوحش ممکن است تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.
اثرات مستقیم شامل تأثیر بر حیوانات بیشتر بهصورت مزاحمتهای آگاهانه یا ناآگاهانه انسان در هنگام مراحل آمادهسازی ،اجرا و
بهرهبرداری برای حیاتوحش که منجر به ایجاد موقعیتهای تنشزا برای حیاتوحش میگردد .اثرات غیرمستقیم طرحهای
گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن بر روی حیاتوحش وابسته به آن میگردد ،معرفی گونهها از طرق مختلف میگردد.
جابهجایی مستقیم گونهها بهصورت تعمدی بهعنوانمثال جمعآوری و تصاحب گیاهان و جانوران بهعنوان یادگاری (زنده یا مرده) و
همچنین بهصورت غیر تعمدی شامل جابهجایی ویروسها ،باکتریها ،حشرات و ارگانیسمهای کوچک دیگر توسط وسایل مختلف
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نیز از تخریب محیطزیست در مراتع کوهستانی برای سایتهای کمپینگ توسط گروههای کوهپیمایی نیز آورده شده است.

حملونقل ،وسایل همراه گردشگران و  ...است .فعالیتهای مرتبط با گردشگری ازجمله تولید و انباشته شدن زباله بهخصوص در
مناطق طبیعی ،منجر به تغییر در رفتار و ذائقه حیاتوحش و عادات غذایی طبیعی بسیاری از حیوانات در نواحی گردشگری خواهد
شد .بسیاری از جانوران با انسان و محیط انسانساخت وارد نوعی همزیستی شده و این به دلیل فقدان دشمنان طبیعی در محیط
انسانساخت است که به نرخ تولیدمثل بیشتری زادوولد میکنند و در برخی موارد بهصورت آفت ظاهر میشوند که سگ ،گربه،
موش ،کالغ و غیره ازجمله این حیوانات میباشند .عمدتاً پیامدهای فعالیتهای گردشگری در منطقه باعث کاهش تنوع گونهای و
تغییر در ترکیب و ساختار جوامع حیاتوحش میگردد (هاشمیان و نوروزی.)0030 ،

 -4بحث و نتیجهگیری
بسیاری از مناطقی که مورداستفاده گردشگران طبیعت قرار میگیرد اغلب از اکوسیستمهای شکننده و آسیبپذیر تشکیلشده
که بههیچوجه آشفتگیها و ناهنجاریهای سنگین را تحمل نمیکند .در پارهای از موارد گردشگران اثرات زیان باری روی
حیاتوحش مناطق بر جای میگذارد .بهعنوانمثال تغذیه دستی با پخش دستی پسماندهای غذایی یا زبالهها میتواند عادات
غذایی و رفتار فون بومی را مختل کرده و گاهی سبب بیماری میشود .استفاده از قایقهای موتوری در زیستگاههای آبی گاهی
خطرات مستقیم و جدی برای برخی از گونههای درخطر تهدید در بردارد.بهعنوانمثال اختالالت رفتاری تولیدمثلی ،مرگومیرهای
اتفاقی ،کاهش جمعیت برخی از گونهها در اثر تضعیف حمایت والدین ،تخریب و نابودی پوشش گیاهی بهویژه گونههای نادر یا
استفاده مستقیم از منابع گیاهی نیز در پارهای از موارد دیده شده است (حسینی زادگان و کیانی نیک .)0031 ،بر اساس آنچه در باال
گفته شد ،میتوان چنین نتیجه گرفت که گردشگری از نظر اقتصادی یک فرآیند درآمدزای مهمی به شمار میآید و توسعه این
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صنعت در جهان رو به رشد قرار دارد .به تصور اکثریت این صنعت یک فرآیند بدون اثرات منفی است اما تحقیقات نشان داده است
که برخالف این تصورات گردشگری تأثیرات منفی چشمگیری بر طبیعت داشته است و توسعه آن اگر دارای مدیریت و
فرهنگسازی درست نباشد در آینده با معضالت بسیاری روبهرو خواهد شد .این در حالی است که طبیعت بخش بزرگی از فرآیند
گردشگری محسوب میشود و تخریب آن خود باعث افت صنعت گردشگری و کاهش درآمدزایی این بخش میگردد.

منابع
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بررسی پراکنش ذرات کنسانتره آهن از محل دپو کنسانتره آهن با
استفاده از مدل  AERMODدر شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان
سعید متصدی زرندی ،1بهاره کریمی ،*2خسرو اشرفی،3
سهیال خداکریم ،4یوسف رشیدی ،5ساره یعقوبی

پور6

تاریخ دریافت1911/11/21 :
تاریخ پذیرش1422/22/14 :
کد مقاله22612 :

چکـیده
معدنکاری و صنایع وابسته به مواد معدنی در ارتباط نزدیک با محیط زیست قرار دارند .تاثیرات محیط زیستی این صنایع
باید به نوعی کنترل و مدیریت شوند که کمترین اثرات منفی را بر روی محیط زیست و انسان داشته باشند .آلودگی هوا
یکی از چالشهای عمده و ناشی از حضور مواد نامطلوب در هوا است که اثرات زیانباری بر سالمت انسان و سایر
موجودات زنده خواهد داشت .با توجه به اینکه اندازهگیری در هر زمان و مکان امکانپذیر نیست ،مدل های پخش آلودگی
هوا ابزار توانمندی برای تخمین میزان آالیندههای هوا جهت مدیریت منابع و تصمیمگیری در مورد استراتژیهای کاهش
آلودگی در این نقاط هستند .مدل  AERMODیکی از مدلهای ارجح و پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست امریکا
بوده است و امروزه کاربرد وسیعی در مدلسازی پخش آلودگی هوا دارد .در این پژوهش ،پراکنش ذرات کنسانتره آهن
ناشی از انباشت کنسانتره آهن در معدن گهرزمین سیرجان شبیه سازی شده است .این شبیهسازی با استفاده از مدل
 AERMODدر منطقهای به مساحت  12×12کیلومترمربع در هر یک از دو جهت  xو  yدر دوره آماری یک ساله 2211
برای متوسطهای زمانی  24ساعته و یک ساله بررسی گردید .سپس غلظتهای شبیهسازی شده با استاندارد سازمان
محیط زیست امریکا  EPAمقایسه شدند.

واژگـان کلـیدی :غلظت ذرات کنسانتره آهن ،معدن سنگ آهن گهر زمین سیرجان ،مدلسازی  ،AERMODمدل
DEMATEL ،ANP

 -1دانشیار گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران( ،نویسنده
مسئل) baharekarimi328@gmail.com
 -3دانشیار گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران
 -0دانشیار گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -1استادیار گروه فناوری های محیط زیست ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی
 -6رییس واحد بهداشت محیط و محیط زیست شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان
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 -1مقدمه
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معدنکاری سهم قابل توجهی در تمدن جهان دارد ولی عملیات و فرایندهای آن در صورت نبود مدیریت صحیح ،آثار نامطلوبی
بر محیط زیست خواهد داشت .این آثار و پیامدها غالباً جبرانناپذیرند که این نیز باعث کاهش میزان خودپاالیی نظام طبیعی
میشوند .در حال حاضر یکی از مشکالت چالشبرانگیز و عمده جهان ،آلودگی هواست و به دلیل اثرات زیان باری که بر محیط
زیست و سالمت انسان دارد توجهات زیای را به خود معطوف کرده است( .)Khalil A,et.al., 2018آلودگی هوا میتواند ناشی از
پراکنش ذرات گرد و غبار تحت عنوان" ،"Fugitive Dustاز منابع باز مناطق صنعتی باشد .اندازه گیری این نوع از آالیندهها یک
چالش است زیرا این آالیندهها بر روی یک منطقه گسترده پخش میشوند و به یک نقطه انتشار خاص محدود نمیشوند .این
آالیندهها میتواندداز منابعی از جمله جادههای آسفالتنشده ،محلهای دپو مواد و عملیات ساخت و ساز منتشر شوند .تعیین میزان
پخش و پراکنش این ذرات گرد وغبار برای مدیران به منظور تدوین برنامههای کنترلی حائز اهمیت می باشد( Mueller SF,et.
 .)al.,2013محلهای دپو کنسانتره آهن این نوع ذرات گرد و غبار را انتشار میکنند که میتوانند اثرات نامطلوبی بر روی سالمت
کارگران معدن( مانند پنوموکونیوز ،سیدروزیس) و محیط زیست اطراف خود داشته باشند .بنابراین در تدوین استراتژیهای مدیریت
کیفیت هوا ،به حداقل رساندن اثرات حاد آالیندههای هوا و تعیین نوع آالیندهها از منابع مختلف و مطالعه اثرات آنها بسیار مهم
است( .)Bhanarkar ADÃ, et.al.,2005با توجه به اینکه اندازهگیری مستقیم میزان غلظت آالیندهها در هر مکان و هر نقطه
امکان پذیر نیست ،مدلهای پخش آلودگی هوا میتوانند سادهترین و مفیدترین راه برای پایش و بررسی پخش و پراکنش االیندهها
و تاثیر هر منبع بر کیفیت هوای منطقه معدنی باشد و همچنین در اتخاذ استراتژیهای مدیریتی مناسب برای پیشگیری و کاهش
آالیندههای هوا مورد استفاده قرار گیرند AERMOD .یکی از ابزارهای مدلسازی مفید در پیش بینی غلظت آالیندههای هوا از
منابع صنعتی و تعیین تاثیر آنها بر محیط اطراف است( Tunlathorntham S, et.al.2017 and Huertas JI,et.al.,2011
) .خروجی  AERMODرا میتوان به نقشه های  google earthو  GISتبدیل کرد تا دید بهتری به پراکندگی آالیندهها ایجاد
شود(.)Tripathy DP,et.al.,2015
تا به امروز مطالعات کمی در مورد تخمین انتشار ذرات کنسانتره آهن از محلهای دپو کنسانتره اهن با استفاده از
 AERMODصورت گرفته است .بنابراین ،در اینجا نتایج مطالعات انجام شده با منابع مناطق دیگر بحث خواهد شد.
 .Sivacoumar et alاز مدلهای  ISCST3 ،FDMو  AERMODبرای تخمین میزان ذرات گردو غبار ناشی از سنگ
شکنها در هند بررسی نمود Huertas .و همکاران در سال  ،2212اثرات کیفیت هوای ناشی از چندین معدن زغالسنگ روباز در
کلمبیای شمالی را ارزیابی کردند .آنها پراکندگی ذرات معلق کل ( )TSPو ذرات معلق کوچکتر از  μm 10را توسط دو مدل
 ISC3و  AERMODشبیهسازی کردند( Abu-allaban .)Huertas JI,et.al., 2012و همکاران در سال  ،2211مطالعهای
بر روی اثرات زیستمحیطی کیفیت هوای آزاد توسط صنعت سیمان در اردن با استفاده از مدل  AERMODانجام دادند و
پراکنش گردوغبار NOx ،SO2 ،و  COناشی از پروژههای ساخت کارخانههای سیمان در اردن در جنوب شرقی عمان پیشبینی
کردند و نتایج مطالعه آنها نشان داد که غلظت آالیندههای هوا از استانداردهای کیفیت هوای اردن پایینتر است و بنابراین ساخت
کارخانههای سیمان اثرات منفی چشمگیری روی هوا نمیگذارد .اگرچه ،غلظت  TSPدر معدن سنگآهک که مواد خام اصلی
کارخانه را فراهم میکند ،انتظار میرود باال باشد چراکه گردوغبار زیادی ناشی از سنگ معدن و خرد کردن آن ایجاد
میشود( Yateem .)Abu-allaban M,2011و همکاران در سال  2211به پیشبینی غلظت آالیندههای  SO2و  PMناشی از
واحد کرکینگ (واحدهای تبدیل محصوالت سنگین نفتی به محصوالت سبک) در سطح زمین پرداختند که برای انجام این عمل از
مدل  AERMODاستفاده نمودند( .)Yateem WH.et.al., 2011در این مطالعه از نرمافزار AERMOD View version
 8.9برای تخمین پراکنش ذرات کنسانتره آهن به عنوان ذرات  PM10و  PM2.5از محل دپو کنسانتره آهن معدن سنگ اهن
گهرزمین سیرجان که بزرگترین تولید کننده کنسانتره آهن است ،استفاده گردید.
AERMOD -2
مدل  AERMODدر فوریه سال  1111توسط سازمان هواشناسی آمریکا و آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا در یک
همکاری مشترک توسعهیافته است( )Cimorelli, A.J.,et.al., 2005و این مدل یک مدل پلوم گوسی است که برای
مدلسازی پخش آالیندههای مختلف هوا از منابع صنعتی مختلف (بهعنوانمثال منابع نقطهای ،سطحی و حجمی) در طول فواصل
کوتاه (کمتر از  )km 50بهکاربرده میشود( .)Igri PM,et.al., 2011عالوه براین ،از این مدل میتوان برای زمینهای مسطح یا
پیچیده ،مناطق روستایی و شهری بهکار برد .مدل  AERMODقادر به نمایش پراکندگی در الیه مرزی( )PBLاست که باعث
منحصر به فرد بودن این مدل نسبت به سایر مدلها شده است .این مدل در واقع از مدل  ISCST3توسعه یافته است( PERRY
 )SG,et.al., 2005و دارای دو پیشپردازنده اصلی ،یک پیش پردازنده هواشناسی به نام  AERMETو یک پیش پردازنده
زمینشناسی به نام  AERMAPاست( AERMET .)Cimorelli, AJ,et.al.,2004از دادههای هواشناسی سطحی و
پروفایلی که از ایستگاههای هواشناسی قابل دریافت است ،استفاده میکند و میتواند پروفایل باد را از دادههای سطحی تخمین
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بزند( .)U.S. Environmental Protection Agency,2004,aدادههای عوارضی ناحیهای توسط  AERMAPجهت
محاسبه مقیاس ارتفاع زمین استفاده میشود .مقیاس ارتفاع زمین برای هر یک از مکانهای پذیرنده منحصربهفرد تعریفشده است.
فایلهای دیجیتالی ارتفاع ناهمواری  DEMبهعنوان ورودی پیش پردازنده  AERMAPاستفاده میشوند .برای هر پذیرنده،
 AERMAPاطالعات زیر را به  AERMODمنتقل میکند :موقعیت گیرنده ،ارتفاع از سطح دریا و مقیاس ارتفاع ناهمواری
پذیرنده(.)U.S. Environmental Protection Agency,2004,b
مدل های پخش و پراکنش به طور کلی نیاز به به سه نوع داده ورودی دارند :دادههای هواشناسی ،توپوگرافی منطقه مورد
مطالعه و میزان نرخ انتشار منبع .خروجی این مدلها شامل غلظت آالینده هوا برای یک دوره زمانی خاص و در مکانهای مختلف
است( .)U.S. Environmental Protection Agency,2004,cساختار کلی سیستم مدلسازی  AERMODدر شکل 1
نشان داده شده است.

 -3مواد و روش
 1-3معرفی منطقه مورد مطالعه
همانطور که در شکل 2نشان داده شده است ،شرکت سنگآهن گهرزمین در سال  1939بهمنظور بهرهبرداری از آنومالی شماره
 9منطقه گلگهر به عنوان بزرگترین آنومالی با ذخیره  649میلیون تن در  22کیلومتری شهرستان سیرجان تاسیس شد .این
شرکت در بخش جنوبی مجموعه گلگهر و در بخش مرکزی شهرستان سیرجان قرار دارد .شرکت در سال  1912واحد سنگشکن
با ظرفیت  12میلیون تن و دو خط کنسانتره با ظرفیت  4میلیون تن را راهاندازی کرده است .اقلیم سیرجان نیمه بیابانی است.
رطوبت متوسط آن  %96و متوسط بارندگی ساالنه  162میلیمتر است.
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شکل 1ساختار کلی سیستم مدلسازی )USEPA,2004) AERMOD

شکل 2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

AERMET 2-3
دادههای هواشناسی  12ساله ثبتشده (شامل سرعت و جهت باد ،دما ،رطوبت نسبی ،متوسط بارش و ابرناکی) در ایستگاه
سینوپتیک شهرستان سیرجان(نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به اراضی طرح) در موقعیت جغرافیایی  22درجه و  41دقیقه طول
شرقی و  21درجه و  23دقیقه عرض شمالی ،از سازمان هواشناسی استان کرمان دریافت و بهعنوان ورودی پیش پردازنده
 AERMETبرای محاسبه پارامترهای الیهمرزی وارد شدند.
11

از دیگر مشخصههای الزم برای این پیش پردازنده ،پارامترهای سطحی شامل زبری سطح ،نسبت بوان و ضریب آلبدو منطقه
موردمطالعه است .برای تعیین این پارامترها ،منطقه موردمطالعه برحسب نوع کاربری زمینهای اطراف و پوشش گیاهی آنها ،در
جهت عقربههای ساعت به قطاعهای مساوی تقسیم شد .بر اساس طبقهبندی منطقه مورد مطالعه که از نوع بیابانی است ،این
پارامترها طبق جدول 1از  AERMETبه دست آمد.
جدول  1پارامترهای سطحی منطقه مورد مطالعه
زبری سطح

نسبت بوان

ضریب آلبدو

2/9

2

2/9

بهار

2/9

2

2/23

تابستان

2/9

6

2/23

پاییز

2/12

12

2/42

زمستان

دو فایل پارامترهای سطحی الیهمرزی(با پسوند  )SFC.و نیمرخ دادههای جو باال( )PFL.بهوسیله این پیش پردازنده تهیه
گردید .این فایلها از ورودیهای مدل  AERMODمیباشند که دادههای هواشناسی موردنیاز مدل را فراهم میکنند .بر اساس
این اطالعات نیز گلباد منطقه و تقسیم بندی فراوانی طبقهبندی بادها ترسیم شد(شکل.)9
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شکل 3گلباد و تقسیم بندی فراوانی طبقه بندی بادهای
منطقه مورد مطالعه

AERMAP 3-3
فایلهای  DEMدر محدوده  12در  12کیلومتری منطقه موردمطالعه از سازمان نقشهبرداری کشور تهیه گردید .فایلهای
توپوگرافی دریافتی از سازمان نقشهبرداری کشور به فرمت قابلقبول( )xyzپیش پردازنده  AERMAPدرآمده و وارد مدل
 AERMODشده است .خروجی این پیش پردازنده شامل مختصات هر گیرنده و ارتفاع آن از سطح دریا و ارتفاع ناهمواری در
محل گیرنده و مختصات جغرافیایی منبع است .شکل زیر نمایی از توپوگرافی اعمالشده در مدل  AERMODرا نشان میدهد.

شکل  4توپوگرافی محدوده مطالعاتی اعمالشده در AERMOD
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 4-3پذیرندهها
جهت مرکزیت دادن به منبع موردنظر ،پذیرندهها در سیستم شبکهای به مدل معرفیشدهاند .پذیرندههای شبکهای در مختصات
جغرافیایی و در محدودهای با مساحت 12×12 km2بافاصله شبکهای  222متر( 2621گرید) در هر دو جهت  xو  yو به صورت
 uniform Cartesian gridتعریف گردید.

 5-3نرخ انتشار
یکی از مهمترین دادههای ورودی مدل  AERMODنرخ انتشار ذرات کنسانتره آهن از محل انباشت کنسانتره آهن است.
برای محاسبه آن با توجه به راهنمایی که  EPAدر کتابچه راهنمای خود آورده است ،قبل از محاسبه نرخ انتشار آالینده از
فاکتورهای انتشار ارائهشده توسط  EPAدر قالب کتابچههای  AP -42استفاده و محاسبه میشود ،AP42 .درواقع تألیف و
گردآوری فاکتورهای انتشار آالیندههای هوا ،از سال  1192بهصورت کتابچه منتشرشده است .این کتابچه شامل فاکتورهای انتشار و
اطالعاتی برای بیش از  222گروه از منابع آلودگی هواست .برای محاسبه نرخ انتشار ذرات نیاز به تعیین پارامترهایی از قبیل میزان
رطوبت کنسانتره آهن انباشت شده ،متوسط وزن وسایل نقلیه سنگین ،میزان سیلت مواد در مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین،
میزان بارگیری و بارگذاری مواد ،متوسط سرعت باد ،مسافت روزانه طی شده ،تعداد روزها با بارش بیش از ،2/22mm/year
درصد زمانی با سرعت باد بیش از  2/4m/sمیباشد .نمونهبرداریهای میدانی در محل انباشت جهت تعیین رطوبت و سیلت مواد
انجام گرفت و نمونهها جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل شدند.
بهطورکلی معادله تخمین انتشار به شرح زیر است:
𝑅𝐸

()1

 :Eمیزان انتشار آالینده (مقدار جرم آالینده)
 :Aنرخ فعالیت (میزان تولید واحد صنعتی)
 :EFفاکتور انتشار (مقدار جرم آالینده منتشره به ازای میزان محصول تولیدی یا نرخ فعالیت)
 :ERدرصد کلی کاهش انتشار بوده و در صورت عدم استفاده از سیستم کاهش آالینده این مقدار صفر است( U.S.
)Environmental Protection Agency,2014
ولی با توجه به متفاوت بودن نرخ انتشار از عملیات مختلف در محل انباشت کنسانتره آهن ،برای محاسبه میزان نرخ انتشار
برای هر فعالیت (بارگذاری و بارگیری مواد ،فرسایش باد ،عبور و مرور) بهطور جداگانه از فرمولهای ارائهشده توسط  EPAاستفاده
گردید()USEPA. Aggregate Handling and Storage Piles,2006
بارگذاری و بارگیری مواد
U

()2

(2.2)1.3
M
2

( )1.4

)EF = K(0.0016
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)𝐸 = 𝐸𝐹 × 𝐴 × (1 − 100

 :EFفاکتور انتشار ()kg/ton
 :Uمتوسط سرعت باد ()m/s
 :Mمیزان رطوبت ()%
 :Kضریب اندازه ذرات (بدون بعد)
()9

) × UC

CE
100

ER = EF × Mh × (1 −

 :ERنرخ انتشار ()ton/day
 :EFفاکتور انتشار ()kg/ton
 :CEراندمان کنترل (کاهش) انتشار
1 tonne
 :UCضریب تبدیل واحد ()1000 kg
 :Mhمقدار مواد ()ton/day
عبور ومرور
= EF
()2-9
 :EFفاکتور انتشار برحسب lb/VMT
 :Sمقدار سیلت مواد سطحی ()%
 :Wمتوسط وزن ماشین ()tons
 : b , kمقادیر ثابت
s
w
K( )a ( )b
12
3

13

)

()4

C
100

ER = EF × VKT × UC × (1 −

 :ERنرخ انتشار ()ton/day
 :VKTمسافت روزانه طی شده ()km/day
 :EFفاکتور انتشار ()lb/VKT
1 tonne
 :UCفاکتور تبدیل واحد ( ) 106gr
اعداد ثابت  α ،kو  bبه اندازه ذرات مورد مطالعه بستگی دارند که جدول ذیل این اعداد ثابت را با توجه به اندازه ذرات نشان
میدهد()USEPA. Unpaved Road,2006
جدول 2ضرایب ثابت با توجه به اندازه ذرات برای فعالیت عبور و مرور

PM2.5
2/12
2/1
2/42

PM10
1/2
2/1
2/42

فرسایش باد

Constant
K
α
b
f

) (×)

()2

15

365−P

s

235

1.5

( × ) ( ER TSP = 1.9
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 :ERنرخ انتشار ذرات معلق برحسب ()kg/day.ha
 :Sمقدار سیلت ()%
 :Pتعداد روزهایی با بارش بیش از  2/22میلیمتر در سال
 :Fدرصد زمانی که سرعت باد بیش از  2/4 m/sباشد.
نسبت  PM2.5به  TSPبرابر  9/2میباشد(.)USEPA,1988

 -4نتایج و بحث
 1-4نتایج  AERMETو AERMAP
همانطور که در شکل 9نشان دادهشده است ،باد غالب از جهت جنوب شرقی به شمال غربی میوزد .بیشترین سرعت باد
مشاهدهشده در این مدت  42 m/sدر زاویه 42درجه و میزان باد آرام برابر  %21/13بوده است .همانطور که در شکل 4مشاهده
میشود ،ارتفاعات بیشتر در جهت غرب و جنوب غربی اراضی و سایت واقع شدهاند .الزم به ذکر است که در محدوده مدلسازی
بیش ترین ارتفاع حدود  1192متر میباشد.

 2-4نرخ انتشار
انتشار ذرات کنسانتره آهن ناشی از فعالیتهایی نظیر فرسایش باد ،بارگیری و بارگذاری و عبورو مرور وسایل نقلیه سنگین در
محل دپو کنسانتره با استفاده از فرمولهای ارائه شده توسط  EPAمحاسبه گردید .نتایج حاصله نشان داد که میزان نرخ انتشار
ذرات  PM2.5و  PM10در دوره زمانی  2211به ترتیب برابر  9/26و  29/19گرم بر ثانیه است .که از این مقدار،%2/11 ،
 %6 ،%2/19و  %19/63به ترتیب مربوط به فعالیتهای بارگذاری ،بارگیری ،فرسایش باد و عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین
میباشد.
جدول 3نرخ انتشار ذرات کنسانتره توسط فرسایش باد ،بارگیری و بارگذاری و عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین
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منبع

نوع فعالیت

دپو کنسانتره آهن

بارگذاری
بارگیری
عبور و مرور وسایل نقلیه
سنگین
فرسایش باد

نرخ انتشار
PM2.5
Kg/d

PM10
Kg/d

2/22
2/913
269

9/64
2/699
1392

13/29

122/61

 3-4نتایج AERMOD
پس از اجرای مدل و به دست آوردن خروجیهای موردنظر ،اطالعات بهدستآمده به نقشههای تعیین پراکندگی غلظت تبدیل
میشوند تا نحوه پراکندگی و پخش آالیندهها در منطقه موردنظر نمایش داده شود .اندازه هر شبکه در این پروژه 222متر در نظر
گرفتهشده و در شعاع  12کیلومتری از محل دپو کنسانتره برآورد غلظت صورت گرفته است .در این قسمت نقشههای پراکنش
کنسانتره آهن(ذرات  PM2.5و  )PM10در دورههای زمانی  24ساعته (با توجه به استانداردهای موجود) و یک ساله(سال )2211
تجزیهوتحلیل شده است.
در شکلهای ذیل پراکنش ذرات کنسانتره آهن کمتر از  2/2میکرون انتشار یافته از محل دپو کنسانتره آهن معدن گهرزمین
سیرجان در متوسط زمانی  24ساعته نشان میدهد که بیشترین مقدار غلظت ذرات کنسانتره آهن  PM2.5برابر 93/6میکروگرم
برمترمکعب و در رتبه بعد 93/2 ug/m3میباشد.

 AERMODدر دوره زمانی  24ساعته

در شکل 6میانگین غلظت آالینده نسبت به فاصله از منبع انتشار آالیندگی(دپو کنسانتره آهن) را بررسی میکند .این نمودار،
تغییرات غلظت را نسبت به فاصله از محل دپو کنسانتره مشخص میکند تا سهم آالیندگی دپو کنسانتره را در سطح مجتمع
گهرزمین نشان دهد .در این نمودار نقطه صفر محور افقی برابر با یکی از گوشههای محل دپو کنسانتره در محدوده مدلسازی
میباشد .با توجه به نمودار بیشترین مقدار در نزدیکی محل دپو و با افزایش فاصله از منبع از میزان آن کاسته میشود.
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شکل 5نقشه مدلسازی وضعیت پراکندگی ذرات کنسانتره آهن( )PM2.5ناشی از دپو کنسانتره آهن با استفاده از مدل

شکل  6میانگین غلظت 24ساعته ذرات کنسانتره آهن( )PM2.5در فواصل مختلف از محل دپو

در شکلهای ذیل پراکنش ذرات کنسانتره آهن کمتر از  2/2میکرون انتشار یافته از محل دپو کنسانتره آهن معدن گهرزمین
سیرجان را در دوره زمانی یک ساله نشان میدهد که بیشترین مقدار غلظت ذرات کنسانتره آهن  PM2.5برابر 92/4میکروگرم
برمترمکعب میباشد.
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شکل  7نقشه مدلسازی وضعیت پراکندگی ذرات کنسانتره آهن( )PM2.5ناشی از دپو کنسانتره آهن با استفاده از مدل
 AERMODدر دوره زمانی یک ساله
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در شکل 3میانگین غلظت آالینده نسبت به فاصله از منبع انتشار آالیندگی(دپو کنسانتره آهن) را بررسی میکند .این نمودار،
تغییرات غلظت را نسبت به فاصله از محل دپو کنسانتره مشخص میکند تا سهم آالیندگی دپو کنسانتره را در سطح مجتمع
گهرزمین نشان دهد .در این نمودار نقطه صفر محور افقی برابر با یکی از گوشههای محل دپو کنسانتره آهن در محدوده مدلسازی
میباشد .با توجه به نمودار بیشترین مقدار در نزدیکی محل دپو و با افزایش فاصله از میزان آن کاسته میشود.

شکل  8میانگین غلظت ذرات کنسانتره آهن( )PM2.5در دوره زمانی یک ساله در فواصل مختلف از محل دپوکنسانتره آهن
گهرزمین سیرجان

در شکلهای ذیل پراکنش ذرات کنسانتره آهن کمتر از  12میکرون انتشار یافته از محل دپو کنسانتره آهن معدن گهرزمین
سیرجان را در متوسط زمانی  24ساعته نشان میدهد که بیشترین مقدار این غلظت  294میکروگرم است.
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شکل 9نقشه مدلسازی وضعیت پراکندگی ذرات کنسانتره آهن( )PM10ناشی از دپو کنسانتره آهن با استفاده از مدل
 AERMODدر دوره زمانی 24ساعته
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در شکل 12میانگین غلظت آالینده نسبت به فاصله از منبع انتشار آالیندگی(دپو کنسانتره آهن) را بررسی میکند .این نمودار،
تغییرات غلظت را نسبت به فاصله از محل دپو کنسانتره مشخص میکند تا سهم آالیندگی دپو کنسانتره را در سطح مجتمع
گهرزمین نشان دهد .در این نمودار نقطه صفر محور افقی برابر با موقعیت دپو کنسانتره و محدوده مدلسازی میباشد .با توجه به
نمودار بیشترین مقدار در نزدیکی محل دپو و با افزایش فاصله از میزان آن کاسته میشود.

شکل 11میانگین غلظت 24ساعته ذرات کنسانتره آهن( )PM10در فواصل مختلف از محل دپو

در شکل  11پراکنش ذرات کنسانتره آهن کمتر از  12میکرون انتشار یافته از محل دپو کنسانتره آهن معدن گهرزمین سیرجان
را در دوره زمانی یک ساله نشان میدهد که بیشترین مقدار این غلظت  292میکروگرم بر مترمکعب میباشد.
در شکل 12میانگین غلظت آالینده نسبت به فاصله از منبع انتشار آالیندگی(دپو کنسانتره آهن) را بررسی میکند .این نمودار،
تغییرات غلظت را نسبت به فاصله از محل دپو کنسانتره مشخص میکند تا سهم آالیندگی دپو کنسانتره را در سطح مجتمع
گهرزمین نشان دهد .در این نمودار نقطه صفر محور افقی برابر با یکی از گوشههای محل دپو کنسانتره آهن و فاصله  2کیلومتری
محدوده مدلسازی می باشد .با توجه به نمودار بیشترین مقدار انتشار در محل دپو کنسانتره میباشد و نیز همچنین با افزایش فاصله
از میزان آن کاسته میشود.
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شکل  11نقشه مدلسازی وضعیت پراکندگی ذرات کنسانتره آهن( )PM10ناشی از دپو کنسانتره با استفاده از مدل
 AERMODدر بازه زمانی یک ساله
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شکل 12میانگین غلظت ذرات کنسانتره آهن( )PM10در دوره زمانی یک ساله در فواصل مختلف از محل دپو

 4-4مقایسه غلظتهای بیشینه ذرات کنسانتره آهن با استاندارد EPA
مقایسه غلظتهای بیشینه محیطی ذرات کنسانتره آهن با قطر کمتر از  2/2میکرون با استاندارد  EPAبرای هوای پاک
جدول  4برای متوسط زمانی  24ساعته( μg/m3 93/2در مقایسه با استاندارد )92 μg/m3نشان میدهد که غلظت این ماده در
بازه زمانی ذکر شده بیشتر از حد مجاز است و نیز مقایسه غلظتهای بیشینه محیطی ذرات کنسانتره آهن با قطر کمتر از 12
میکرون با استاندارد  EPAبرای هوای پاک جدول  4برای متوسط زمانی  24ساعته( 274 μg/m3در مقایسه با استاندارد
 )122 μg/m3نشان میدهد که غلظت این ماده در بازههای زمانی ذکر شده  1/326برابر بیشتر از حد مجاز است.
جدول 4استاندارد  EPAبرای هوای پاک

نوع آالینده
ذرات PM2.5
ذرات PM10

بازه زمانی
حداکثر  24ساعته
حداکثر  24ساعته

استاندارد )μg/m3(EPA
92
122

 5-4بحث
توسعه معادن و تولید مواد یکی از نیازهای مهم جوامع می باشد .اما باید به این نکته توجه داشت که فرایندهای مختلف در این
صنایع بر روی سالمت افراد و نیز محیط زیست آسیبی وارد ننماید .در حال حاضر یکی از مهمترین مشکالت دپو و انباشت مواد به
صورت آزاد از جمله دپو کنسانتره آهن معدن سنگ آهن گهرزمین سیرجان ،آلودگی هوای محیط اطراف به ذرات کنسانتره آهن با
11

 -6نتیجه گیری
محل دپو کنسانتره آهن سنگ آهن گهرزمین سیرجان میتواند باعث پراکنش ذرات کنسانتره آهن به محیط اطراف و آلودگی
هوا شود که بر روی سالمت عمومی منطقه تاثیرگذار خواهد بود .میزان پراکندگی و بادبردگی ذرات کنسانتره آهن به عواملی چون
اندازه ذرات ،سرعت باد ،رطوبت نسبی و سایر پارامترها بستگی دارد .در این مطالعه از مدل مورد تایید AERMOD ،EPA
استفاده شد .نتایج حاصل نشان داد که براساس پیش بینی مدل  ، AERMODمقادیر فراوانی از ذرات کنسانتره آهن از محل دپو
کنسانتره معدن گهرزمین سیرجان به اتمسفر رها می شود که حداکثر غلظت  PM2.5و  24 PM10ساعته به ترتیب برابر  93/6و
 294میکروگرم برمترمکعب به دست آمد که این مقادیر باالتراز حد مجاز  EPAمیباشند و در نتیجه تمرکز بر روی مدیریت
صحیح محل دپو کنسانتره آهن معدن سنگ آهن گهرزمین سیرجان از دیدگاه بهداشتی و زیست محیطی و اقتصادی حائز اهمیت
است.
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قطر کمتر از  2/2میکرون و  12میکرون می باشد که این ذرات منتشره از محلهای دپو مواد تحت عنوان ""fugitive dust
بیان میشوند .این ذرات باعث اثرات زیان بار بر انسان ،جانوران ،گیاهان میشود .بنابراین دانستن غلظت و نحوه پراکنش ذرات
کنسانتره آهن ناشی از انباشت کنسانتره آهن در محیط اهمیت ویژهای دارد .سازمان حفاظت از محیط زیست ایران برای به حداقل
رساندن آثار منفی ناشی از آالیندهها بر محیط اطراف و انسان استانداردهای  EPAرا هدف خود قرار داده است و کلیه واحدهای
صنعتی را موظف به رعایت آن نموده است .در این پروژه برای تعیین سهم آالیندگی دپو کنسانتره آهن در معدن گهرزمین
سیرجان ،میزان و نحوه پراکنش ذرات کنسانتره آهن توسط مدل  AERMODشبیه سازی شد .مدل  AERMODیکی از مدل
های انتشار سری گوسین مورد تایید  EPAاست .دادههای مورد نیاز مدل  AERMODشامل دادههای هواشناسی منطقه،
اطالعات مربوط به منبع انتشار آالینده ،مختصات و موقعیت منبع و اطالعات مربوط به سطح زمین(خصوصیات توپوگرافی منطقه)
میباشد و نیز اطالعات مورد نیاز برای منبع انتشار شامل نرخ انتشار آالینده ،دانهبندی و اندازه ذرات کنسانتره آهن است که در این
تحقیق تمامی اطالعات موردنیاز وارد و سپس مدل اجرا شد .محدوده مطالعاتی  12کیلومتر با اندازه گرید 222متر و دوره زمانی یک
ساله( سال  ) 2211در نظر گرفته شده است .در این پژوهش شبیهسازی برای ارتفاع  2متر یا سطح تنفس انجام گرفت .از دادههای
هواشناسی مربوط به سالهای  2212تا  2222میالدی در پیش پردازنده  AERMETاستفاده گردید .دادههای جوی استفاده شده
گویای حداکثر شدت باد حدود 42متربرثانیه بود .جهت باد غالب از سمت جنوب شرقی به شمال غربی است .در نهایت با استفاده از
اطالعات خروجی نرم افزار  ،AERMODنحوه پراکندگی و میزان غلظت آالینده در منطقه مشخص گردید .پس از ترسیم
نقشههای پراکنش غلظت آالینده در متوسط زمانی مورد نظر ،به تجزیه و تحلیل نتایج آن پرداخته و در ادامه مقدار این آالیندهها با
استاندارد هوای پاک  EPAمقایسه شد .نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت ذرات کنسانتره آهن کمتر از  2/2میکرون در محیط
اطراف بیشتر از حد استاندارد  EPAاست .حداکثر غلظت  24ساعته  PM2.5و  PM10ناشی از دپو کنسانتره آهن در محیط
اطراف در حدود  93/6و  294میکروگرم در مترمکعب محاسبه گردید .محل وقوع حداکثر غلظت آالینده در نزدیکی و محل دپو
میباشد و میزان بادبردگی ذرات کنسانتره آهن کمتر از  2/2میکرون و  12میکرون  24ساعته به ترتیب تا فاصله  1222و 1222
متری گسترش دارد .در مدلسازی حداکثر غلظت یک ساله  PM2.5و  PM10ناشی از دپو کنسانتره آهن در محیط اطراف نیز به
ترتیب92/4و  246میکروگرم برمترمکعب در فاصلههای به ترتیب  122و  222متری از مرکز دپو مشاهده شد .میزان بادبردگی
ذرات  PM2.5و  PM10یک ساله به ترتیب تا فاصله  422و  442متری گسترش و ادامه دارد.

تشکر و قدردانی
از همکاری و راهنماییهای مدیران و کارشناسان شرکت گهر زمین سیرجان از جمله جناب آقای سیدشجاع الدین گلسرخی
مدیر محترم مجتمع شرکت سنگ آهن گهرزمین و سرکارخانم مهندس یعقوبی رییس محترم واحد بهداشت محیط و محیط زیست
و سایر کارشناسان در شرکت سنگ آهن گهرزمین تقدیر و تشکر نمایم .همچنین الزم به ذکر است هزینه پروژه انجام شده توسط
شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان تامین شده است.
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بررسی مطالعات صورت گرفته در پارک جنگلی ناژوان اصفهان

زهرا سروری دردشتی ،*1بیت اهلل

محمودی2

تاریخ دریافت1022/20/18 :
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کد مقاله02944 :

چکـیده
پاركهاي موجود در یك شهر عالوه بر اینکه ارزش تفریحي داشته و محلي براي گذراندن اوقات فراغت مردم به شمار
ميآید؛ در اغلب موارد به توسعة فضاهاي گردشگري شهر نيز کمك ميکند .این مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي است که
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در پارك ناژوان اصفهان دارد .جمعآوري اطالعات با استفاده از روش پژوهش اسنادي و
مطالعه تمامي مقاالت و پایاننامههاي دانشگاهي مرتبط با پارك جنگلي ناژوان انجام شده است .تعداد 04پژوهش صورت
گرفته در حوزه پارك ناژوان جمعآوري و در قالب سه ساختار معماري و طراحي ،گردشگري و محيط زیست طبقه بندي
شدند .نتایج بيانگر آن است از تعداد پژوهشهاي انجام شده 02 ،مورد در حوزه معماري و طراحي 11،مورد در حوزه
گردشگري و  6مورد در حوزه محيط زیست انجام شده است .تنوع نگاههاي مختلف علمي به یك پارك جنگلي شهري
گویاي این موضوع است که این پدیده به شدت اجتماعي و انساني است و باید به مطالعات علوم اجتماعي نيز مانند علوم
دیگر در پارك پرداخته شود.

واژگـان کلـیدی :پارك جنگلي ،گردشگري ،معماري ،محيط زیست

 -2کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ،گرایش مدیریت جنگل ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
(نویسنده مسئول)
 -1استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
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فضاي سبز و پاركها بخشي از سيماي شهر را تشکيل ميدهد (محمدي )60 :1090 ،و از مهم ترین سيستمهاي حيات بخش
انسان به شمار ميرود ،همچنين از دیرباز تاکنون تکيه گاه استواري بر تداوم و ارتقاي سطح کيفي زیست بوده و هنوز هم وفادارانه
خدمات بي دریغ خود را به بشریت عرضه ميکند (جعفریان کوشك .)48 :1089 ،پاركهاي شهري به عنوان راهي مناسب براي
پرکردن اوقات فراغت و با هدف کاهش تاثير تنشهاي روزافزون زندگي متمرکز شهري و صنعتي مورد توجه قرارگرفته است.
توسعه فعاليتهاي اقتصادي ،رشد جمعيت ،افزایش مشغلهها و سطح استانداردهاي زندگي ،پدیده آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ،
آلودگي صوتي و سایر آالیندههاي محيط زیستي سبب افزایش چشم گير تقاضا براي محيطهاي طبيعي شده و سبب ميشود نياز
مردم شهرنشين به طبيعت و استفاده از موهبتهاي آن و فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به مراکز تفریحي و مناطق تفرجگاهي
طبيعي خارج ازشهرها روزبهروز بيشتر شود (امير نژاد و همکاران .)152 :1092 ،فضاهاي سبز و پاركهاي داخل شهري کارکردهاي
ویژه دیگر نيز دارند .پوشش گياهي همراه با جاذبههاي دیگر مانند آب نماها در پاركهاي شهري ،عالوه بر تلطيف هوا زمينه بسيار
مناسبي براي تبادل افکار و ارتباط خانوادهها نيز فراهم ميسازد .این فضاها همچنين براي کودکان و نوجوانان به واسطه التزام به
شناخت و رعایت حقوق دیگران و حفظ طبيعت پس ا ز خانه و مدرسه از مهم ترین مراکز آموزشي تفریحي به شمار ميرود (صامتي
و همکارن .)42 :1094 ،پاركها و فضاهاي سبز شهري جنبههاي ضروري عملکردهاي تفریحي شهري هستند و از اهميت
استراتژیکي زیادي براي بهبود شرایط زیستي جوامع شهري امروزي برخور دارند .وجود چنين مکانهایي در محيط شهري عالوه بر
عملکرد محيط زیستي مانند پاکسازي هوا ،فيلترکردن باد ،کاهش آلودگي صوتي و بهبود شرایط ميکروکليمایي موجب ارتقاي
شرایط اجتماعي و روانشناختي ساکنان شهري نيز ميشود (کرمي .)05 :1095 ،ساختار پاركهاي جنگلي شهري باید به گونهاي
طراحي شود که اکولوژي طبيعي شهر را تکامل بخشد و امکان پذیرش و تعامل قشرهاي مختلف اجتماعي را داشته و امنيت مورد
نياز فضاي عمومي شهري را نيز دارا باشد (حاتمي و همکاران .)5 :1090 ،اهميت پاركها و فضاي سبز شهري در کنار مزیتهاي
اجتماعي ،روانشناختي و محيط زیستي آنها ،از نظر اقتصادي نيز قابل بحث است؛ زیرا پاركهاي شهري به دليل ارزشهاي
تفرجي ،زیبا شناختي و تاریخيشان به جذابيت شهر افزوده و موجب افزایش آمار جذب گردشگر و در نتيجه ایجاد اشتغال ميشوند.
همچنين همجواري عناصر طبيعي از جمله درختان وآب ،بارزش امالك افزوده و در واقع به تأمين ماليات و بهسازي فضاي شهري
کمك مينماید (حياتي و همکاران .)90 :1089 ،منطقهي سبز ناژوان داراي جذابيتهاي باال براي کاربري تفرجي ميباشد که علت
آن را ميتوان در آب وهواي مطبوع ،ارزشهاي بصري و زیباشناختي ،نزدیکي بـه رودخانه ،دارابودن امکانات و تسهيالت تفریحي
آن مشاهده نمود .اراضي ناژوان هم از ابعاد زیست محيطي و اکولوژیك و هم از لحاظ رفع خستگي و تامين اوقات فراغت
شهروندان حائز اهميت است (صامتي و همکارن .)42 :1094 ،هدف از پژوهش پيش رو تحليل مطالعات صورت گرفته در پارك
ناژوان اصفهان است.

 -2مواد و روشها
 -1-2معرفی منطقه
ناژوان کنوني با وسعتي در حدود  1022هکتار در بخش غربي شهر اصفهان تنها بقایاي فضاي سبز متمرکزحاشيه شهر است
که توسط اراضي کشاورزي ،باغهاي دوسویه و رودخانه زاینده رود با توسعه شهري محصور شده است(مدیریت ساماندهي ناژوان،
 .)1085الزم به ذکر است در آمارنامه شهر اصفهان در سال  1084مساحت این اراضي  1022هکتار عنوان شده است (مدیریت
ساماندهي ناژوان .)102 :1089 ،آمار و ارقام موید این نکته است که در حدود  %05پوشش گياهي اراضي ناژوان را درختان تشکيل
ميدهد و  %42درصد این اراضي زیر پوشش گياهي زراعي و بوتهاي هستند بدین ترتيب قریب به  05هزار تن گرد و غبار ساليانه
فضاي سبز اراضي محدوده جذب ميگردد و به مثابه ریه شهر اصفهان از دیدگاه زیست محيطي اهميت ویژهاي یافته است (مویدفر
و همکاران .)50 :1095 ،امروزه ناژوان با فضاهایي همچون زمينهاي ورزشي ،استخر،کمپينگ ،باغ بانوان ،باغ پرندگان ،زمينهاي
بازي کودکان ،ایستگاههاي درشکه سواري ،اسب سواري ،قایقراني و منطقه دوچرخه سواري براي شهروندان قابل استفاده ميباشد.

 -2-2روش مطالعه
روش اسنادي روشي کيفي است که پژوهشگر تالش ميکند تا با استفاده نظام مند و منظم از دادههاي اسنادي به کشف،
استخراج ،طبقه بندي و ارزیابي مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام نماید .این روش یك روش غير مزاحمتي است و
هنگامي که نميتوان در جمعآوري دادهها به ميدان وارد شد و به مصاحبه پرداخت این روش ميتواند بخشي از دادههاي پيشين را
در اختيار ما بگذارد (حاتمي و همکاران .)4 :1090 ،این مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي است و جمعآوري اطالعات با استفاده از
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روش پژوهش اسنادي و مطالعه تمامي مقاالت و پایاننامههاي دانشگاهي مرتبط با پارك جنگلي ناژوان انجام شده است .این
مطالعات در سه ساختار معماري و طراحي ،گردشگري و محيط زیست دسته بندي شدند.

 -3نتایج
 -1-3طبقه بندی شکلی مطالعات
نمودار  1نشان دهنده فراواني رشتههاي تحصيلي است که دانشجویان آنها ،مطالعات و پایاننامههاي خود را در پارك ناژوان
انجام دادهاند .طبق این نمودار در رشته معماري و زیرشاخههاي آن ،تابه حال  11مورد از پژوهشهاي تحصيلي در پارك ناژوان
صورت گرفته است .دانشجویان و اساتيد رشته شهرسازي  4مورد از مطالعات خود را در این حوزه انجام دادهاند .رشته هنر نيز با 5
مورد پایان نامه در پارك ناژوان در رتبه سوم قرار دارد .رشتههاي محيط زیست و جغرافيا با  0مورد و اقتصاد ،مهندسي صنایع،
مهندسي کشاورزي و مهندسي منابع طبيعي با  0مورد پژوهش در رتبههاي بعدي قرار دارند.
نمودار  0فراواني پژوهشهاي صورت گرفته در سالهاي مختلف حوزه ناژوان را نشان ميدهد .طبق این نمودار در طي
سالهاي  1085 -1092تنها شش پژوهش در این پارك انجام گرفته است .در سالهاي  1091 -1090این آمار به هشت مورد
افزایش ميباید و در طي سالهاي  1090 -1096به بيشترین تعداد خود ميرسد یعني  10مطالعه و پژوهش در این حوزه صورت
گرفته است .در دوسال اخير نيز تعداد  9مورد پایان نامه و مقاله از پارك ناژوان به ثبت رسيده است.
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معماري

نمودار :1فراوانی پژوهشهای صورت گرفته رشتههای تحصیلی مختلف حوزه ناژوان
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نمودار :2فراوانی پژوهشهای صورت گرفته در سالهای مختلف حوزه ناژوان

 -2-3طبقه بندی محتوایی مطالعات
 -1-2-3ساختار معماری و طراحی
محتواي این ساختار 02 ،مورد پایان نامه دانشگاهي و مقاالت داخلي است که در باززه زماني  1088تا  1098به چاپ رسيده
است .در جدول شماره  1این مطالعات آورده شده است .در زیر به تحليل مواردي از آنها ميپردازیم:
سادات موسوي در سال  1089در پایان نامه کارشناسي ارشد خود استفاده از روش ارزیابي چند معياره در محيط  GISبراي
زون بندي منطقه ناژوان در شهر اصفهان را مورد بررسي قرار داد .از معيارهاي مؤثر در تفرج را براي تعيين ارزش حفاظتي استفاده
کرد سپس هر یك از معيارها مورد وزن دهي قرار گرفتند .با استفاده از روي هم گذاري نقشهها هر یك از زونهاي تفرجي و
حفاظتي به سه کالس تناسب طبقه بندي گردیدند .نتایج نشان ميدهد در سه طبقه ي تناسب حفاظتي ترتيب مساحت کاربريها از
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بزرگتر به کوچکتر به ترتيب شامل مزرعه ،باغ ،باغ مزرعه ،باغ خشك ،زمين بایر و چمن و درخت مي باشند .و در سه طبقه ي
تناسب تفرجي به ترتيب شامل فضاي سبز درختي و چمن ،باغ ومزرعه است.
قبادي هفشجاني در سال  1090در پایان نامه کارشناسي ارشد خود به بررسي مرمت آسياب آبي ناژوان اصفهان پرداخت .در
این تحقيق با استفاده از روشهاي کتابخانهاي یعني مراجعه به کتابخانه ،کتب ،عکسها و نقشهها و روش ميداني که در آن با
مراجعه به سایت ،ارائه و تهيه نقشهها ،کروکي و مصاحبه با افراد بومي و محلي به این نتيجه رسيد که در هنگام مرمت بناهاي
تاریخي باید حفظ و نگهداري کليه عناصر سازهاي تزئيناتي اصيل بنا در اولویت ميباشد و پيروي از الگوي معماري اصيل بنا در
حين طراحي رعایت شود.
دیواندري و همکاران در سال  1095به واکاوي مولفههاي سازماندهي کيفيت زندگي در باغ بانوان ناژوان اصفهان پرداختند .در
این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهاي به بازخواني مولفههاي سازنده کيفيت زندگي بانوان مي پردازد ،سپس این مولفهها را
به صورت ميداني در باغ بانوان ناژوان اصفهان مورد ارزیابي قرارداده است .نتایج به دست آمده حاکي از آن است که پایگاه
اجتماعي ،مشارکت فرهنگي ،همبستگي اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،سرمایه فرهنگي ،پایبندي به ارزشهاي دیني ،رضایت از زندگي
و برآورده شدن نيازها در تامين سالمت روحي و رواني بانوان حایز اهميت است.
رشيدي واناني و اصالح چي در سال  1096عوامل تاثيرگذار بر نوآوري باز مجموعه گردشگري ناژوان اصفهان را مورد
شناسایي و دسته بندي قرار دادند .ابزار این پژوهش پرسش نامهي کانو با  05سوال عملکردي و  05سوال غير عملکردي است.
یافتهها نشان ميدهند که فاکتورهایي از قبيل حمایت مدیریت ارشد و ارتباطات بين فاکتورهاي نوآوري باز از اهميت باالتري
برخوردار بوده است و فاکتورهایي نظير سيستم پاداش براي کارکنان این سازمان داراي جذابيت ميباشد.
رشيدي و اصالح چي در سال  1098به بررسي عوامل فرهنگي تاثيرگذار بر مدیریت موثر خدمات در پارك ناژوان پرداختند.
ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه بوده است .جهت اطمينان از ابزار تحقيق روایي محتوایي با نظر اساتيد و متخصصان انجام شد.
همچنين جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل بازدیدکنندگان از منطقه گردشگري ناژوان بوده است 0 .مولفه ارزشها ،هنجارها،
باورها و آموزههاي رسانه مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد ارزشهاي فرهنگي باالترین و آموزههاي رسانه پایين
ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره  :1مطالعات ساختار معماری و طراحی

پژوهشگران

سال

محل انتشار

عنوان

آذر خيام حقيقي

1088

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه هنر یزد

زهرا سادات موسوي

1089

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه گرگان

تحليل محيطهاي مسکوني مطلوب شهر اصفهان

آرزو یزدي

1091

طرح مرمت آسياب آبي ناژوان اصفهان

ندا قبادي هفشجاني

1090

طرح مرمت آسياب ناژوان اصفهان

تارا رادي

1090

طرح مرمت کوشك ناژوان اصفهان

ناهيدهالکویي

1090

طراحي مجموعه مسکوني منطقه ناژوان اصفهان با
رویکرد مسکن پاسخ ده
استفاده از روش ارزیابي چند معياره در محيط GIS
براي زون بندي منطقه ناژوان در شهر اصفهان

مطالعه و بررسي عملکرد آسيابهاي حاشيه زاینده
رود (نمونه موردي آسياب ناژوان شهراصفهان)
آب زاینده رود و شکل گيري معماري آسيابها
(مطالعه موردي آسياب ناژوان شهر اصفهان)
حفاظت آثار تاریخي ساخته شده از چوبهاي پهن
برگ در فضاي باز در برابر تغييرات ساختاري ناشي
از هوازدگي فتوشيميایي
واکاوي مولفههاي سازماندهي کيفيت زندگي در باغ
بانوان به عنوان یك فضاي شهري (نمونه ي
موردي :باغ بانوان ناژوان اصفهان).
طراحي نظرگاه زایندهرود با تاکيد بر تعامالت
فرهنگي

10

داریوش حيدري بني،
حسين پور نادري ،طاهره
رادي
داریوش حيدري بني،
حسين پورنادري ،تارا
رادي

1090

1090

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه هنر
اصفهان
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه آزاد تهران
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان
کنفرانس بين المللي انسان ،معماري ،عمران و
شهر
دومين همایش ملي آب ،انسان و زمين

محسن محمدي
آچاچلویي

1090

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه هنر
اصفهان

جواد دیواندري ،سيده
مریم مدیر ،ایدا برکاني

1095

چهارمين کنگره بين المللي عمران  ،معماري و
توسعه شهري

مينو السادات ميرمحمدي
ميبدي

1095

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه یزد

عنوان

پژوهشگران

سال

هتل چهار ستاره ناژوان

مریم کرامتي اردکاني

1095

راهبردهاي طراحي بوستانهاي شهري با هدف ارتقا
پایداري اجتماعي (مطالعه موردي :پارك ناژوان)
شناسایي و دسته بندي عوامل تاثيرگذار بر نوآوري
باز مجموعه گردشگري ناژوان اصفهان با رویکرد
کانو

امين زینل همداني ،زهرا
زارع برسياني

1096

اشکان اصالحچي و
مرتضي رشيدي واناني

1096

محل انتشار
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه شهيد
بهشتي تهران
چهارمين همایش بين المللي مهندسي عمران،
معماري و شهرسازي با رویکرد توسعه پایدار
کنگره بين المللي علوم و مهندسي

جدول شماره  :2ادامه مطالعات ساختار معماری و طراحی

عنوان
طرح مرمت و ساماندهي کوشك ناژوان با رویکرد
احياي باغ آن
طراحي مجتمع مسکوني در ناژوان اصفهان(تاکيد بر
ارتقاء مفهوم امکان در کيفيت معماري مسکن
معاصر اصفهان).
طرح معماري مرکز گردشگري فرهنگي طبيعي
اصفهان با رویکرد حفاظت از ارزشهاي محيطي

تدوین الگوهاي کاربردي شاخص توسعه پایدار در
ایمني و امنيت منظر شهري با رویکرد پدافند
غيرعامل نمونه موردي مطالعه :پارك ناژوان،
اصفهان ،ایران
شناسایي و الویت بندي عوامل فرهنگي تاثيرگذار بر
مدیریت موثر خدمات در مجموعه فرهنگي تفریحي
پارك ناژوان

نگار بدیعي

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان

عاطفه نصير هرند

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه یزد

مریم یزداني

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -موسسه آموزش
عالي رسام

اميرحسين شباني
شهرضا ،مرتضي قائد
اميني

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -موسسه آموزش
عالي پيام گلپایگان

زهرا ميرحيدري

1098

پایان نامه کارشناسي ارشد -موسسه آموزش
عالي مهرگان،گروه مهندسي معماري

مرتضي رشيدي ،اشکان
اصالح چي

1098

چهارمين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي
نوین پژوهشي در علوم انساني و مطالعات
اجتماعي و فرهنگي

 -2-2-3ساختار محیط زیست

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)21 :بهار 2011

طراحي روگذر عابر پياده به عنوان فضاي اجتماع
پذیر(نمونه موردي :پارك ناژوان)

پژوهشگران

سال

عنوان نشریه

محتواي این ساختار 6 ،مورد پایان نامه دانشگاهي و مقاالت داخلي است که در بازه زماني  1089تا  1094به چاپ رسيده است .در جدول
شماره  0این مطالعات آورده شده است .در زیر به تحليل مواردي از آنها ميپردازیم:
صادقي نيا و همدانيان در سال  1089به بررسي منابع زیستي در منطقه ناژوان اصفهان و اهميت توجه به آالیندههاي محيط زیست
پرداختند .در این تحقيق با استفاده از روشکتابخانه اي و مطالعه مقاالت و منابع مختلف به این نتيجه رسيدند که عمده فعاليت صنعتي اصفهان
در قسمت جنوب غربي و در مسير بادهاي غالب است .همينطور افزایش درجه حرارت و خشکي هوا و همينطور جمعيت باعث کاهش دامنه
آسایش مردم ميشود .پس تمایل مردم به گذران اوقات خود در اینگونه مکان ها به مرور زمان افزایش مي یابد و باید تالش کرد تعداد پاركها
در سطح شهر اصفهان افزایش یابد.
علي جمشيدي در سال  1091در پایان نامه کارشناسي ارشد خود به بررسي قدرت گياه پاالیي و ترسيب فلزات سنگين سرب ،کادميوم،
روي ،مس و ميزیم و توانایي بيومونيتورینگ (نشانگر زیستي) این عناصر توسط سه گونه بيد ،چنار و سرو نقره اي در سه منطقه شهراصفهان
پرداخت .در این سه منطقه ،از سه گونه یاد شده ،به صورت تصادفي سه پایه انتخاب و از پوست ،برگ و خاك اطراف ریشه آنها نمونههایي
برداشت شد .سپس غلظت عناصر مذکور در نمونههاي برداشت شده توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد .نتایج کلي نشان داد عناصر
کادميوم ،روي ،مس حداقل در سال نمونه برداري به ميزان باالتري از حد مجاز در بافتهاي گياهي وجود دارند که این خود نشاني از آلودگي
قابل تامل هواي اصفهان به این عناصر دارد.
عباسي و خراساني زاده در سال  1090به بررسي برنامه ریزي آمایش سرزمين و وضعيت اقليمي منطقه 9اصفهان (پارك ناژوان) در جهت
جذب توریست پرداختند .جمعآوري دادهها از طریق مطالعات اسنادي،کتابخانه اي  -ميداني و ایستگاه سينوپتيك  -اصفهان انجام شده است.
نتایج مقاله نشان مي دهد که با برنامه ریزي ،مدیریت و سازماندهي ميتوان قدرت و توان منطقه را در جذب گردشگران باال برد .همچنين با
توجه به طبقه بندي اقليمي منطقه و با استفاده از طبقه بندي دو مارتن و آمبرژه این منطقه داراي اقليم خشك و سرد ميباشد و پتانسيل جذب
گردشگر در تمام فصول را ندارد.
رادنژاد و همکاران در سال  1090شاخصهاي تنوع و غناي گونهاي پرندگان در پارك جنگلي ناژوان را مورد بررسي قرار دادند .سرشماري
پرندگان به روش ترانسکت خطي انجام گرفت و براي محاسبهي تنوع گونهاي از نمایه تنوع گونههاي شانون وینر و سمپسون استفاده شده است.

11

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد عواملي نظير خشك شدن زاینده رود در بازهي زماني مشخص ،تغيير اقليم ،تردد انبوه بازدیدکنندگان و وسایل
نقليه و غيره تهدید جدي براي زیستگاه پرندگان محسوب ميشود و تاثير منفي بر تنوع و غناي گونههاي منطقه دارد.
جدول شماره  :3مطالعات ساختار محیط زیست

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)21 :بهار 2011
12

عنوان

پژوهشگران

سال

بررسي منابع زیستي در منطقه ناژوان اصفهان و
اهميت توجه به آالیندههاي محيط زیست
مقایسه اثر گونههاي جنگل شهري بر کاهش
آلودگي هوا در شهر اصفهان
بررسي برنامه ریزي آمایش سرزمين و وضعيت
اقليمي منطقه  9اصفهان در جهت جذب توریست
مطالعه موردي :پارك ناژوان

نوشين صادقي نيا ،اکبر
همدانيان

1089

علي جمشيدي

1091

عليرضا عباسي ،فریناز
خراساني زاده

1090

بررسي شاخصهاي تنوع و غناي گونه اي پرندگان
در پارك جنگلي ناژوان

هادي راد نژاد ،مرضيه
ریاحي ،مينو سادات
مشتاقي

1090

ارزیابي پارك طبيعي ناژوان به عنوان ریه تنفسي
کالنشهر اصفهان با رویکرد کمربند سبز حفاظتي

محمد کریم کبيري

1094

مجموعه گردشگري فرهنگي باتاکيد برارزشهاي
زیست محيطي

سمانه خاناحمدي

1094

عنوان نشریه
کنفرانس ملي حفاظت از تنوع زیستي و دانش
بومي
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه تربيت
مدرس ،دانشکده منابع طبيعي
دوازدهمين کنگره انجمن جغرافيایي ایران
دومين کنفرانس بين المللي اکولوژي سيماي
سرزمين
پایان نامه کارشناسي ارشد -موسسه آموزش
عالي دانش پژوهان ،دانشکده معماري –
شهرسازي
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشکده مهندسي
معماري و عمران

 -3-3-3ساختارگردشگری
محتواي این ساختار 11 ،مورد پایان نامه دانشگاهي و مقاالت داخلي است که در بازه زماني  1086تا  1094به چاپ رسيده
است .در جدول شماره  0این مطالعات آورده شده است .در زیر به تحليل مواردي از آنها ميپردازیم:
صامتي و همکاران در سال 1091ارزش گذاري تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان را با استفاده از روش ارزش گذاري
مشروط مورد بررسي قرار دادند .براساس این پژوهش ارزش تفریحي بوستان ناژوان با برآورد ميزان تمایل به پرداخت افراد براي
منافع این پارك با بهره گيري از پرسش نامه گزینش دوگانه تعيين شد .نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت جهت استفاده از ارزش
تفریحي بوستان با متغيرهاي درآمد و تحصيالت رابطه مستقيم و با متغيرهاي مبلغ پيشنهادي ،سن و تعداد افراد خانوار رابطه منفي
معني داري دارد.
شعبان زاده حبيب آبادي درسال  1090در پایان نامه کارشناسي ارشد خود خود ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان را با استفاده
از روش هزینه سفر فردي و ارزشگذاري مشروط مورد برآورد قرار داد و نتایج حاصل از این دو روش را مقایسه کرد .نتایج پژوهش
نشان داد که مقدار ارزش تفرجي حاصل از روش هزینه سفر فردي از ارزش تفرجي روش ارزش گذاري مشروط بيشتر است
همچنين مقدار ارزش بدست آمده نشان دهندهي این است که ارزش این محيط نزد بازدیدکنندگان زیاد است پس باید شاهد
حفاظت مداوم این پارك از تخریب و تالش مستمر براي بهبود کيفيت آن باشيم.
حاتمي و همکاران در سال  1090به نقش پارك ناژوان در گذران اوقات فراغت شهرواندان پرداختند .روش این پژوهش از نوع
توصيفي -تحليلي است و جمعآوري اطالعات با استفاده از مطالعات پژوهشهاي گذشته انجام شده است .نتایج نشان ميدهد
پارك ناژوان هم از ابعاد زیست محيطي و و اکولوژیکي و هم از لحاظ رفع خستگي و تامين اوقات فراغت شهرواندان حائز اهميت
است و حتي با رسيدگي و سرمایه گذاري بيشتر قابليت تبدیل به یکي از قطبهاي گردشگري ملي را دارا ميباشد.
قائد رحمتي و پيرایش در سال 1090نقش و تأثير پاركهاي طبيعي حومه اي در توسعة گردشگري در پارك ناژوان اصفهان را
مورد شناسایي قرار دادند .در این پژوهش ،با استفاده از روشهاي آماري ،دادههاي جمع آوري شده از طریق پرسشنامه مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفته است .براي تحليل مکاني  -فضایي از روش فرایند تحليل شبکه استفاده شده است .نتایج نشان ميدهد از نظر
معيارهاي دسترسي ،امنيت ،زیست محيطي و اقتصادي ،از بين  4گزینة مورد بررسي به عنوان پاركهاي حومهاي(پارك صفه ،پارك
ناژوان ،پارك فدك ،پارك قائميه ،پارك استقالل ،پارك صد هکتاري ،پارك شرق) پارك فدك اولویت اول را به دست آورد.
پژومند نجف آبادي در سال  1094در پایان نامه کارشناسي ارشد خود فضاهاي تفریحي شهر اصفهان از منظر کودکان در
فضاهاي تفریحي حاشيه زاینده رود پارك ناژوان مورد تحليل و ارزیابي قرار داد .این پژوهش به روش مطالعه اسنادي و مطالعه
ميداني انجام گرفته است .براي ارائه راهبردها از روش سوات و براي تعيين اولویتها از ماتریس کمي استفاده شده است .نتایج
نشان مي دهد در اکثر معيارها والدین کودکان اظهار رضایتمندي کمتري داشتند.

جدول شماره  :4مطالعات ساختار گردشگری

عنوان

پژوهشگران

سال

عنوان نشریه

پارك موزه آب ناژوان

پژمان امجدي

1086

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه شهيد
بهشتي تهران

گردشگري پایدار در پاركهاي طبيعي حومه شهرها
با استفاده از رویکرد تحليل راهبردي)(swot
نمونه موردي :اراضي ناژوان حومه شهر اصفهان

اسماعيل شيعه ،فاتح
کبيري

1088

فصلنامه آرمان شهر

ارزیابي توان سيماي سرزمين براي کاربري تفرجي
به کمك سيستم اطالعات جغرافيایي (مطالعه
موردي منطقه ناژوان)
ارزش گذاري تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان
با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط
نقش پارك ناژوان در گذران اوقات فراغت
شهرواندان

برآورد ارزش تفریحي پارك ناژوان شهراصفهان با
استفاده از روش هزینه سفر فردي
تحليل و ارزیابي فضاهاي تفریحي شهر اصفهان از
منظر کودکان (نمونه مطالعاتي فضاهاي تفریحي
حاشيه زاینده رود پارك ناژوان)

1089

همایش ژئوماتيك

1091

مجله اکولوژي کاربردي

1090

همایش علوم جغرافيایي

پروین شعبانزاده حبيب
آبادي

1090

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه تبریز

صفر قائدرحمتي ،فروزان
پيرایش

1090

فصلنامه جغرافيا و آمایش شهري – منطقه اي

منيره رضایي

1090

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان

1095

مجله پژوهشهاي محيط زیست

1095

فصلنامه اقتصاد شهري

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان

اميد کرمي،ایرج صالح ،
مهدي حسين پور نادري
رزیتا مؤیدفر ،عبدالحميد
معرفي محمدي ،سپيده
سعيد مهدوي
شهرزاد پژومند نجف
آبادي
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برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان واقع در
شهر اصفهان با استفاده از روشهاي هزینه سفر
فردي و ارزشگذاري مشروط
شناسایي نقش و تأثير پاركهاي طبيعي حومه اي در
توسعة گردشگري مورد شناسي :پاركهاي حومه اي
شهر اصفهان
امکان سنجي اجراي طرح اگریتوریسم در پارك
طبيعي ناژوان اصفهان
برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان با استفاده
از روش ارزش گذاري مشروط

زهراسادات موسوي،
عليرضا ميکایيلي
تبریزي ،عليرضا
سفيانيان ،حميدرضا
ضيایي
مجيد صامتي ،شهرام
معيني ،سارا مردیها،
مجتبي خاني زاده اميري
ایرج حاتمي افشين
نادري طاهره کریمي
سرشت

 -4نتیجه گیری
فضاهاي سبز شهر اصفهان در پرتو برنامهریزيها وتالشهاي شهرداري و سازمان پاركها و فضاهاي سبز گسترش یافته
است .این فضاهاي سبز که مشتمل بر فضاهاي دل انگيز حاشيه زاینده رود و پاركهاي محلي و کوهستاني است ،زیبایي ،شادابي و
پاالیش نسبي هواي شهر اصفهان را باعث گردیده است (قائدرحمتي و پيرایش .)154 :1090 ،پارك جنگلي ناژوان جزیي از شهر
اصفهان و فضاي سبز طبيعي حاشيه رودخانه زاینده رود است که به دليل ویژگيها و قابليتهاي چشمگير آن مورد توجه اقشار
مختلف اجتماعي با اهداف کامال متفاوت قرار گرفته است .پاركهاي جنگلي شهري محيطي است که در آن انواع کنش و
واکنشهاي اجتماعي ،محيطي ،اکولوژي ،فرهنگي و ...رخ ميدهد .طبق این پژوهش از سال  1085بطور کلي تعداد  04مطالعه در
پارك ناژوان انجام شده است ،که  02مورد مربوط به حوزه معماري وطراحي11 ،مورد حوزه گردشگري و  6مورد شامل علوم محيط
زیست ميشود .الزم به ذکر است از سال  1090به بعد مطالعات بيشتري در این پارك به ثبت رسيده است .نتایج نشان دهنده این
است که مطالعات و پایان نامهها در مورد یك پارك جنگلي شهري صرفا معطوف به رشتههاي اکولوژي و محيط زیست نيست،
بلکه علومي مانند معماري ،هنر ،گردشگري ،جغرافيا و تاریخ نيز ميتوانند مطالعات خود را در یك پارك جنگلي عملي کنند .نکته
مهمي که ميتوان از نتایج استنباط کرد این است که تنوع نگاههاي مختلفي که به پارك ناژوان شده است نشان دهنده اجتماعي
بودن این پارك است و مي توان گفت که باید از منظر علوم اجتماعي و انساني نيز به این پارك نگاه شود زیرا فضاهاي سبز شهري
موجب تأثيرات زیباشناختي و تأثيرات سالمت جسمي و روحي برروي مردم ميشود که همين امر باعث افزایش تعامالت اجتماعي و
12

رضایتمندي در بين افراد جامعه ميگردد که بسيار حائز اهميت است .انتظار ميرود از این پس اساتيد و دانشجویان رشتههاي
روانشناسي و علوم اجتماعي به مطالعات پيرامون پاركهاي شهري در حوزههاي علوم انساني و اجتماعي بپردازند.

منابع
.1
.0
.0
.0
.5
.6
.4

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)21 :بهار 2011

.8
.9
.12

.11
.10
.10
.10
.15
.16
.14
.18
.19
.02

12

اصالحچي اشکان و رشيدي واناني مرتضي (« ،)1096بررسي عوامل فرهنگي تاثيرگذار بر مدیریت موثر خدمات در پارك
ناژوان» ،چهارمين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوین پژوهشي در علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،اصفهان.
اصالحچي اشکان و رشيدي واناني مرتضي (« ،)1096شناسایي و دسته بندي عوامل تاثيرگذار بر نوآوري باز مجموعه
گردشگري ناژوان اصفهان با رویکرد کانو» ،کنگره بين المللي علوم و مهندسي.
امجدي ،پژمان (« ،)1086پارك موزه آب ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
اميرنژاد حميد و عطائي سلوط کمال (« ،)1092ارزشگذاري اقتصادي منابع زیست محيطي» ،چاپ اول ،ساري :انتشارات آواي
مسيح.
بدیعي ،نگار (« ،)1094طرح مرمت و ساماندهي کوشك ناژوان با رویکرد احياي باغ آن» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه
هنراصفهان.
پژومند نجف آبادي ،شهرزاد (« ،)1094تحليل و ارزیابي فضاهاي تفریحي شهر اصفهان از منظر کودکان نمونه مطالعاتي:
فضاهاي تفریحي حاشيه زاینده رود پارك ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنراصفهان.
جعفریان کوشك ،مهدي (« ،)1089مکان گزیني کمپينگ در شهر یاسوج» ،رساله کارشناسي ارشد ،دانشگاه اسالمي واحد نجف
آباد.
جمشيدي ،علي (« ،)1091مقایسه اثر گونههاي جنگل شهري بر کاهش آلودگي هوا در شهر اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي
ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده منابع طبيعي.
حاتمي ایرج .نادري افشين و کریمي سرشت طاهره (« ،)1090نقش پارك ناژوان در گذران اوقات فراغت شهرواندان» ،همایش
علوم جغرافيایي.
حياتي باب اهلل .احساني مهدي .قهرمانزداه محمد .راحلي حسين و تقي زاده مجيد (« ،)1089عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان پاركهاي ائلگلي و مشروطه شهر تبریز ،کاربرد روش دو مرحله اي هکمن» ،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي
)علوم و صنایع کشاورزي( ،سال اول ،شماره  ،00صص .91-98
حيدري بني داریوش .پور نادري حسين و رادي طاهره (« ،)1090مطالعه و بررسي عملکرد آسيابهاي حاشيه زاینده رود نمونه
موردي آسياب ناژوان شهراصفهان» ،کنفرانس بين المللي انسان ،معماري ،عمران و شهر.
حيدري بني داریوش .پور نادري حسين و رادي طاهره (« ،)1090آب زاینده رود و شکل گيري معماري آسيابها مطالعه موردي
آسياب ناژوان شهر اصفهان» ،دومين همایش ملي آب ،انسان و زمين.
خاناحمدي ،سمانه (« ،)1094مجموعه گردشگري فرهنگي باتاکيد برارزشهاي زیست محيطي» ،پایان نامه کارشناسي ارشد،
دانشکده مهندسي معماري و عمران.
خيام حقيقي ،آذر (« ،)1088طراحي مجموعه مسکوني منطقه ناژوان اصفهان با رویکرد مسکن پاسخ ده» ،پایان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنر یزد.
دیواندري جواد .مدیر سيده مریم و برکاني آیدا (« ،)1095واکاوي مولفههاي سازماندهي کيفيت زندگي در باغ بانوان به عنوان
یك فضاي شهري نمونه ي موردي :باغ بانوان ناژوان اصفهان» ،چهارمين کنگره بين المللي عمران  ،معماري و توسعه شهري.
راد نژاد هادي .ریاحي مرضيه و مشتاقي مينو سادات (« ،)1090بررسي شاخصهاي تنوع و غناي گونهاي پرندگان در پارك
جنگلي ناژوان» ،دومين کنفرانس بين المللي اکولوژي سيماي سرزمين.
رادي ،تارا (« ،)1090طرح مرمت آسياب ناژوان اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنراصفهان.
رضایي ،منيره (« ،)1090امکان سنجي اجراي طرح اگریتوریسم در پارك طبيعي ناژوان اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد،
دانشگاه هنراصفهان.
زینل همداني امين و زارع برسياني زهرا (« ،)1096راهبردهاي طراحي بوستانهاي شهري با هدف ارتقا پایداري اجتماعي
مطالعه موردي :پارك ناژوان» ،چهارمين همایش بين المللي مهندسي عمران ،معماري و شهرسازي با رویکرد توسعه پایدار.
سادات موسوي زهرا .ميکایيلي تبریزي عليرضا .سفيانيان ،عليرضا و ضيایي حميدرضا (« ،)1089ارزیابي توان سيماي سرزمين
براي کاربري تفرجي به کمك سيستم اطالعات جغرافيایي مطالعه موردي منطقه ناژوان» ،همایش ژئوماتيك ،تهران.
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سادات موسوي ،زهرا (« ،)1089استفاده از روش ارزیابي چند معياره در محيط  GISبراي زون بندي منطقه ناژوان در شهر
اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه گرگان.
شباني شهرضا اميرحسين و قائد اميني مرتضي (« ،)1094طراحي روگذر عابر پياده به عنوان فضاي اجتماع پذیر نمونه موردي
پارك ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،موسسه آموزش عالي پيام گلپایگان.
شعبانزاده حبيب آبادي ،پروین (« ،)1090برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان واقع در شهر اصفهان با استفاده از روشهاي
هزینه سفر فردي و ارزشگذاري مشروط» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تبریز.
شيعه اسماعيل و کبيري فاتح (« ،)1088گردشگري پایدار در پاركهاي طبيعي حومه شهرها با استفاده از رویکرد تحليل
راهبردي) (swotنمونه موردي اراضي ناژوان حومه شهر اصفهان» ،فصلنامه آرمان شهر ،شماره  ،0صص .1-9
صادقي نيا نوشين و اکبر همدانيان نوشين (« ،)1089بررسي منابع زیستي در منطقه ناژوان اصفهان و اهميت توجه به
آالیندههاي محيط زیست» ،کنفرانس ملي حفاظت از تنوع زیستي و دانش بومي.
صامتي مجيد .معيني شهرام .مرديها سارا و خاني زاده اميري مجتبي (« ،)1094ارزش گذاري جنگلي پارك جنگلي ناژوان
اصفهان با استفاده از ارزشگذاري مشروط» ،نشریه اکولوژي کاربردي ،سال اول ،شماره اول ،صص .60-49
عباسي عليرضا و خراساني زاده فریناز (« ،)1090بررسي برنامه ریزي آمایش سرزمين و وضعيت اقليمي منطقه  9اصفهان در
جهت جذب توریست مطالعه موردي پارك ناژوان» ،دوازدهمين کنگره انجمن جغرافيایي ایران.
ئد رحمتي صفر و پيرایش فروزان (« ،)1090شناسایي نقش و تأثير پاركهاي طبيعي حومه اي در توسعة گردشگري مورد
شناسي پاركهاي حومه اي شهر اصفهان» ،فصلنامه جغرافيا و آمایش شهري ،منطقه اي ،شماره ،10صص .102-150
قبادي هفشجاني ،ندا (« ،)1090طرح مرمت آسياب آبي ناژوان اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد تهران.
کبيري ،محمد کریم (« ،)1094ارزیابي پارك طبيعي ناژوان به عنوان ریه تنفسي کالنشهر اصفهان با رویکرد کمربند سبز
حفاظتي» ،پایان نامه کارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي دانش پژوهان ،دانشکده معماري ،شهرسازي.
کرامتي اردکاني ،مریم (« ،)1095هتل چهار ستاره ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
کرمي اميد .صالح ایرج .رفيعي حامد و حسين پور نادري مهدي (« ،)1091برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان با استفاده از
روش ارزشگذاري مشروط» ،پژوهشهاي محيط زیست ،سال  ،4شماره  ،10صص.85-90
محمدي آچاچلویي ،محسن (« ،)1090حفاظت آثار تاریخي ساخته شده از چوبهاي پهن برگ در فضاي باز در برابر تغييرات
ساختاري ناشي از هوازدگي فتوشيميایي» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنر اصفهان.
مدیریت ساماندهي ناژوان (« ،)1085خالصه اطالعات و اهداف  8ساله» ،روابط عمومي ساماندهي ناژوان.
مویدفر رزیتا .معرفي محمدي عبدالحميد و سعيد مهدوي سپيده (« ،)1095برآورد ارزش تفریحي پارك ناژوان شهراصفهان با
استفاده از روش هزینه سفر فردي» ،نشریه اقتصاد شهري ،دوره  ،0شماره  ،1صص .51-66
ميرحيدري ،زهرا (« ،)1088تدوین الگوهاي کاربردي شاخص توسعه پایدار در ایمني و امنيت منظر شهري با رویکرد پدافند
غيرعامل نمونه موردي مطالعه پارك ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،موسسه آموزش عالي مهرگان،گروه مهندسي
معماري.
ميرمحمدي ميبدي ،مينو السادات (« ،)1095طراحي نظرگاه زایندهرود با تاکيد بر تعامالت فرهنگي» ،پایان نامه کارشناسي
ارشد ،دانشگاه یزد.
نصيرهرند ،عاطفه (« ،)1094طراحي مجتمع مسکوني در ناژوان اصفهان تاکيد بر ارتقاء مفهوم امکان در کيفيت معماري مسکن
معاصر اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه یزد.
هالکویي ،ناهيد (« ،)1090طرح مرمت کوشك ناژوان اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنراصفهان.
یزداني ،مریم (« ،)1094طرح معماري مرکز گردشگري فرهنگي طبيعي اصفهان با رویکرد حفاظت از ارزشهاي محيطي»،
پایان نامه کارشناسي ارشد ،موسسه آموزش عالي رسام.
یزدي ،آرزو (« ،)1091تحليل محيطهاي مسکوني مطلوب شهر اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنر اصفهان.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :بهار 3011

ارزیابی کاربرد اسیدآمینه و اسید هیومیک بر بعضی صفات
مورفولوژیکی ،عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی ()Mentha piperita L.
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چکـیده
بهمنظور بررسی اثر کاربرد اسیدآمینه تریپتوفان و اسید هیومیک بر بعضی صفات مورفولوژیکی ،عملکرد کمی و کیفی گیاه
نعناع فلفلی آزمایشی بهصورت اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوکهای کامال تصادفی در سه تکرار در مزرعهای واقع در شهر
صاحب از توابع شهرستان سقز در سال  0061اجرا شد .فاکتور اصلی شامل تیمارهای آبیاری (آبیاری پس از 022 ،82 ،02
میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی شامل محلولپاشی با اسید آمینه تریپتوفان ،اسید هیومیک ،ترکیبی از
تریپتوفان و اسید هیومیک و شاهد (بدون کاربرد هر نوع کودی) بود .نتایج نشان داد که ارتفاع بوته ،تعداد ساقههای فرعی،
تعداد پنجه ،قطر ساقه ،وزن خشک ساقه ،وزن خشک برگ ،وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس برداشت اول در
آبیاری پس از  022میلیمتر تبخیر از تشتک نسبت آبیاری پس از  82و  02میلیمتر تبخیر کاهش معنیداری داشتند.
بیشترین تعداد ساقههای فرعی ،تعداد ساقههی فرعی گلدار ،قطر ساقه ،تعداد پنجه ،وزن خشک برگ ،وزن خشک
تکبوته ،درصد اسانس برداشت دوم و عملکرد اسانس برداشت اول با کاربرد ترکیبی تریپتوفان و اسید هیومیک بهدست
آمد .بیشترین تعداد برگ برای کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه تریپتوفان در سطح آبیاری 02
میلیمتر تبخیر از تشتک ثبت شد .بیشترین عملکرد ماده خشک در هردو برداشت با کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید
هیومیک در سطح آبیاری  02میلیمتر تبخیر از تشتک و کمترین مقدار در سطح آبیاری  022میلیمتر تبخیر از تشتک
بدون محلولپاشی تولید شد .بیشترین درصد اسانس در تیمارهای بدون محلولپاشی در آبیاری پس از  022میلیمتر تبخیر
از تشتک ( 2/18درصد) و کاربرد جداگانه تریپتوفان ( 2/11درصد) و اسید هیومیک ( 2/19درصد) در آبیاری پس از 82
میلیمتر تبخیر از تشتک (بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر) بهدست آمد .کاربرد تلفیقی تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد
جداگانه اسید هیومیک در آبیاری پس از  02میلیمتر تبخیر از تشتک و کاربرد تلفیقی تریپتوفان و اسید هیومیک در آبیاری
 82میلیمتر تبخیر از تشتک بهطور مشترک بیشترین عملکرد اسانس در برداشت را نشان دادند و کمترین آن در آبیاری
 022میلیمتر تبخیر از تشتک بدون محلولپاشی مشاهده شد.
واژگـان کلـیدی :اسانس ،اسید هیومیک ،تریپتوفان ،کمآبی ،ماده خشک و نعناع.

 -3کارشناسی ارشد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی گرایش آگرواکولوژی .دانشگاه مراغه (نویسنده مسئول)
 -2استادیار گروه مهندسی تولید ژنتیک گیاهی دانکده کشاورزی مراغه
 -1استادیار گروه مهندسی تولید ژنتیک گیاهی دانکده کشاورزی مراغه
 -0استادیار گروه مهندسی تولید ژنتیک گیاهی دانکده کشاورزی مراغه
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انسان در طول تاریخ برای درمان بسیاری از بیماریهای خود از گیاهان دارویی استفاده کرده است ،در این زمینه تحقیقات
علمی نیز تأثیر دارویی گیاهان را در طول زمان به وضوح ثابت نموده است ( .)Sharma et al., 2017گیاهان دارویی اصلیترین
منبع دارویی در جهان محسوب میشوند و با عنایت به ارزش باالی اقتصادی تولید گیاهان دارویی در جهان که در حال حاضر
حدود  022میلیارد دالر میباشد ،پیشبینی میشود در سال  2252میالدی به بیش از  52برابر برسد (.)Mohammadi, 2015
بنابراین گیاهان دارویی از لحاظ اقتصادی یکی از منابع درآمدی مهم در تعدادی از کشورها بوده و بهعلت عوارض جانبی کمتر،
تولید و فرآوری این گیاهان در حال افزایش است (امیدبیگی .)0062،امروزه در بیشتر کشورهای توسعهیافته کاربرد داروهای گیاهی
و همچنین مواد آرایشی با منشأ گیاهی در حال گسترش میباشد .بهعنوان نمونه داروهای گیاهی مورد استفاده در ژاپن  02درصد،
آلمان  10درصد ،سوئیس  05درصد ،چین و هند بیش از  52درصد و در آمریکا و انگلیس  25درصد بوده و در کشور ایران حدود 0
درصد میباشد (عصاره و سیداخالقی  .)0088،همچنین مصرف رو به افزایش گیاهان دارویی تنها به کشورهای در حال توسعه
محدود نبوده بلکه در کشورهای پیشرفته نیز توسعه فراوانی یافتهاند ( .)Moradi et al., 2010بر همین اساس تقاضا برای
گیاهان دارویی در صنایع بهداشتی و دارویی در حال افزایش میباشد (.)Hecl and Sustrikova, 2006
کشور ایران ،با برخورداری از اقلیمهای مختلف و آب و هوای گوناگون ،دارای گونههای گیاهی با تنوع زیاد بوده که تعداد بسیار
زیادی از آنها را گیاهانی تشکیل میدهند که به نوعی دارویی محسوب میشوند (عماد .)0018 ،حدود  52گونه گیاه دارویی در
مناطق مختلف ایران بهصورت وسیع کشت میشوند .بهعنوان مثال میتوان به گیاهان آویشن ،بابونه ،همیشهبهار ،سنبلالطیب،
زیره ،گشنیز ،گل محمدی و رازیانه اشاره کرد .آمارها نشان میدهد در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استانهای
مختلف حدود  99هزار هکتار بوده و محصول تولیدشده حدود  95هزار تن میباشد (عصاره و سید اخالقی .)0088 ،زراعت گیاهان
دارویی ضمن افزایش تنوع نظامهای کشت و بهبود حاصلخیزی خاک نقش مهمی در سالمت بشر دارند ( Chandrashekara
 .)and Somashekarappa, 2016همچنین میتواند به سالمت جامعه کمک کرده و در پیشرفت اقتصادی نقش به سزایی
داشته باشد .ارزش گیاهان دارویی در توسعه زیستمحیطی و اقتصادی بهحدی است که میتواند بهعنوان یکی از شاخههای اصلی
توسعه اقتصاد ملی در کشور بهخصوص در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد (.)Kashfi Banab, 2010
نعناع فلفلی با نام علمی  Mentha piperitaاز جمله گیاهان دارویی بسیار مهم است که مصارف گستردهای در صنایع
دارویی و غذایی دارد و در حال حاضر در مناطق مختلف کشور کشت میشود .در طب سنتی از گیاه خشکشده نعناع فلفلی و
اسانس آن برای کاهش اشتها ،درمان سرماخوردگی ،سرفه ،تب ،تهوع ،سردرد ،آماس روده بزرگ ( ،)Galeotti et al., 2002ضد
اسپاسم ،ضد نفخ و همچنین در درمان التهاب ریهها ( )Clark and Cameron, 2002استفاده میشود .اسانس این گیاه در
زمینههای مختلف دارویی ،غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به عوارض زیاد ناشی از مصرف داروهای شیمیایی،
امروزه توجه زیادی به جایگزینی این داروها میشود .لذا دانشمندان در چند دهه گذشته داروهای گیاهی را مدنظر قرار داده و یکی
از هدفهای پژوهشگران دستیابی به داروهای گیاهی مؤثر برای درمان است که عوارض جانبی نداشته باشد .مطالعه روی کشت و
فرآوری گیاهان دارویی با توجه به نیاز روزافزون کارخانههای داروسازی به ماده اولیه و در کنار آن لزوم حفظ منابع طبیعی گیاهی،
اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.
بر اساس گزارش فائو  62درصد از مساحت کشور ایران در نواحی خشک و نیمهخشک قرار دارد ( Daneshmand et al.,
 .)2009کمبود آب یکی از اساسیترین عوامل محدودکننده تولیدات کشاورزی است (کافی .)0060،لذا کمآبی یا تنش خشکی با
جلوگیری از روند طبیعی رشد گیاه باعث کاهش رشد و عملکرد آن میشود ( .)Hamed, 2009تنش خشکی میتواند از یک یا
چند فعالیت فیزیولوژیکی مانند تعرق ،فتوسنتز ،طویلشدن بافت و اندام و یا فعالیتهای آنزیمی سلول ممانعت کرده و یا حتی باعث
توقف آنها شود (.)Gul, 2005
در حال حاضر ،بهدلیل مشکالت ناشی از افزایش بیرویه مصرف کودهای شیمیایی و صدمات زیستمحیطی مرتبط با مصرف
غیراصولی این کودها ،اهمیت مدیریتهای تلفیقی در کشاورزی پایدار برجستهتر شده است .با توجه به اثرات نامطلوب کشاورزی
رایج ،سیستم کشاورزی پایدار ،بهدلیل تکیه بر استفاده از نهادههای کمانرژی و میزان کمتر مواد شیمیایی ،بهعنوان یکی از
مهمترین سیستمهای تولید در کشاورزی سازگار با زیستبوم محسوب میشود (کوچکی و همکاران .)0082،اهمیت کاشت و
پرورش گیاهان دارویی مخصوصاً در سیستمهای اکولوژیک ،با عنایت به کاربرد روبهافزون گیاهان دارویی در سطح جهان بیشتر
نمایان میشود .کشت و کار گیاهان دارویی در سیستمهای زراعی و اکولوژیک گیاهان ،ضمن افزایش کیفیت آنها ،احتمال اثرات
نامطلوب روی کیفیت دارویی و عملکرد آنها را نیز میکاهد .تغذیه گیاهی با روش نامناسب امروزی با معدوم نمودن بومنظامهای
کشاورزی سالمت بشر را با خطر مواجه نموده و این مشکالت متخصصین کشاورزی را ناچار به تغییر و تجدیدنظر در روشهای
مرسوم تولید محصوالت کشاورزی نموده است ( .)Sajadi nik and Yadavi, 2014افزون بر شرایط آب و هوایی و عوامل
خاک ،تغذیه گیاهی و نوع عناصر غذایی هم مانند سایر محصوالت عذایی ،تأثیر مهمی در تولید گیاهان دارویی دارند ،استفاده
نادرست و بیرویه از ترکیبات و نهادههای شیمیایی در کشاورزی رایج با آلوده نمودن منابع آب و خاک ،کاهش کیفیت محصوالت

 -2روششناسی پژوهش
این آزمایش بهمنظور بررسی تاثیر اسیدآمینه و اسید هیومیک بر بعضی صفات مورفولوژیکی ،عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی
در سطوح مختلف آبیاری در سال زراعی  61در شهر صاحب از توابع شهرسان سقز با عرض جغرافیایی  09درجه 02 ،دقیقه و 2
ثانیه ،طول جغرافیایی  09درجه 21 ،دقیقه و  02ثانیه و ارتفاع  0508متر از سطح دریا انجام شد .سقز دومین شهر بزرگ استان
کردستان می باشد که در کنار سد بزرگ شهیدکاظمی قرار گرفته است .این شهر از شمال به شهرستان بوکان ،از غرب به شهرستان
بانه ،از شرق به شهرستانهای دیواندره و سنندج محدود است .دارای میانگین بارندگی سالیانه  052میلیمتر میباشد .شهرستان
سقز از لحاظ وضع آب و هوا سرد است.
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غذایی و بههم زدن تعادل زیستی در خاک معضالت و مشکالت زیستمحیطی بسیاری را در چند دهۀ اخیر موجب شده است
(.)Melero et al., 2008
با عنایت به اهمیت گیاهان دارویی در سالمت نسل بشر ،بهکارگیری کودهای آلی و انواع اسیدهای آمینه بهعنوان محرکهای
زیستی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که هم موجب تأمین سالمت محصول میگردد و هم تجمع کمتر عناصر شیمیایی در
بافتهای گیاهی را سبب میشود .از طرف دیگر استفاده از نظامهای کشاورزی پایدار و بهکارگیری روشهای مدیریتی آنها نظیر
کاربرد محرکهای زیستی به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی از منظر جهانی در حال گسترش میباشد.
اسیدهای آلی در مقادیر بسیار کم تأثیرات چشمگیری در بهبود ویژگیهای فیزیکـی ،شیمیایی و زیستشناختی خاک داشته و
بهدلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت کشـاورزی دارند (برغمدی و نجفی،
 .)0060مواد هیومیکی نیز بهعنوان اصلیترین ترکیب مواد آلی خاک با اثرات مستقیم از طریق نیاز این مواد برای فرایندهای
بیوشیمیایی مختلف داخل گیاه و غیرمستقیم شامل بهبود خواص خاک ،مانند هوادهی ،نفوذپذیری ،ظرفیت نگهداری آب ،تسهیل
انتقال و دسترسی گیاه به ریزمغذیها بر رشد گیاه اثر میگذارند (.)Sangeetha et al., 2006
اسید هیومیک یکی از کودهای با اهمیت و قابل مصرف در گیاهان است و بهعنوان یک اسید آلی فاقد اثرات مخرب زیست-
محیطی میباشد .اسید هیومیک میتواند بهطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد .با توجه به مالحظات زیستمحیطی اخیراً
استفاده از انواع اسیدهای آلی و اسیدهای آمینه برای بهبود عملکرد کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج فراوان یافته
است .بهطورکلی نتایج آزمایشات حاکی از آن است که کاربرد کودهای آلی و انواع اسیدهای آمینه همانند کودهای شیمیایی در
افزایش صفات مورفولوژیکی و عملکردی نعناع فلفلی موثر میباشند .بنابراین با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از کودهای
شیمیایی بر محیطزیست ،استفاده از کودهای آلی و اسیدهای آمینه در سیستمهای کشاورزی پایدار توصیه میشود .با مصرف بی-
رویه کودهای شیمیایی ،مواد آلی زمینهای کشاورزی در کشور کاهشیافته و ترکیب خاک به بافت سخت و نامطلوبی تبدیل شده
است که ضمن آلودگی خاک و منابع آبهای زیرزمینی ،باعث آلودگی زیستمحیطی نیز میشوند و با جایگزینی کودهای آلی
میتوان انتظار کاهش این مشکالت را داشته باشیم .لذا ضروری بنظر میرسد که کاربرد مواد آلی و کودهای آلی بهعنوان یک
جایگزین شایسته بجای ترکیبات شیمیایی در بوم نظامهای زراعی بیش از پیش موردتوجه و استفاده قرار گیرند ( Khan et al.,
 .)2015بنابراین امروزه استفاده از مواد آلی و کشت ارگانیک میتواند جایگزینی مطمئن برای باالبردن بهرهوری خاک و رشد گیاه
در کشاورزی پایدار مطرح میباشد .با توجه به مطالب ارائه شده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کاربرد اسید آمینه تریپتوفان و
اسید هیومیک بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفی در شرایط تنش کمآبی بود.
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میانگین دمای
کمینه ماهیانه

()°C

()°C

مجموع
ماهیانه ساعات
آفتابی

میانگین درصد
رطوبت نسبی

میانگین بارش
ماهیانه (میلی
متر)

میانگین دمای
ماهیانه ()°C

1/1

210

63

فروردین

11/6

31/9

31/1

211

72

اردیبهشت

332/7

32/1

39/1

1/0

61

خرداد

01/7

37/9

27/6

1/2

111

تیر

1

20/3

11/9

32/1

191

11

مرداد

1

21

16/3

31/9

119

16

شهریور

1

23

12/2

9/9

117

11

مهر

1

36/2

21

7/0

221

60
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 -1-2مشخصات خاک محل آزمایش
پیش از اجرای آزمایش نمونههایی از خاک مزرعه از عمق صفر تا  02سانتیمتری تهیه شد و پس از تهیه نمونه مرکب ،جهت
تعیین برخی از ویژگیهای شیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید.
جدول ( :)2ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
عمق خاک
()cm

EC
)(dc/m

pH

31-11

3/16

7/79

نیتروژن کل

کربن آلی

(درصد)
3/21

فسفر

پتاسیم

میلیگرم در کیلوگرم
1/31

21/1

3311

بافت خاک
رسی-لومی

 -3روش انجام پژوهش
 -1-3طرح آزمایشی و تیمارهای مورد استفاده

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :بهار 3011

آزمایش در قالب اسپیلت پالت بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه اجرا شد .در این آزمایش دو
فاکتور مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر بودند:
الف) فاکتور اصلی تنش خشکی شامل:
 .0آبیاری پس از  02میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر
 .2آبیاری پس از  82میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر
 .0آبیاری پس از  022میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر
ب) فاکتور فرعی محلولپاشی شامل:
 .0عدم محلولپاشی
 .2محلولپاشی با اسید هیومیک
-0 .0محلولپاشی با اسید آمینه تریپتوفان
 .0محلولپاشی با ترکیبی از اسیدهیومیک و اسیدآمینه تریپتوفان

 -2-3روش کاشت و آماده سازی زمین
در اردیبهشت ماه  0061پس از شخم و آماده سازی زمین ،کرتهایی با ابعاد  2×0مترمربع ایجاد شد .قبل از کاشت معادل 22
تن در هکتار کود دامی پوسیده به کرتها اضافه و کامال با خاک مخلوط گردید .فاصله بین بلوکها  2متر و فاصله بین کرتهای
آزمایشی اصلی یک متر و بین کرتهای فرعی  2/5متر در هر بلوک در نظر گرفته شد .با توجه به نتایج تجزیه خاک (جدول ()2-0
نیاز به مصرف کود فسفره و پتاسه نبوده و فقط  052کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص (از منبع کود اوره) در دو نوبت دو سوم بعد
از کاشت و استقرار گیاهچهها و یک سوم بعد از چین اول مصرف شد .برای آبیاری کرتها از لولههای آبیاری تحت فشار در هر
ردیف کاشت به صورت نواری (نوار تیپ) استفاده شد.
 -3-3عملیات کاشت
کاشت با انتقال گیاهچههای سبز شده از ریزوم گیاهان سال قبل در اواخر اردیبهشتماه سال  0061انجام گرفت .این
گیاهچهها از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه مراغه تهیه و کاشت گردید .هر کرت شامل  5ردیف کاشت به طول  0متر با فواصل ردیفی
 02سانتیمتر و فاصله روی ردیف  05سانتیمتر در نظر گرفته شد.
 -4-3عملیات داشت
عملیات داشت به صورت یکسان در تمامی کرتهای آزمایشی در طول دوره رشد اجرا گردید .مبارزه با علفهای هرز
بهصورت منظم و با وجین دستی در مزرعه انجام گرفت .آبیاری کرتهای آزمایشی به روش قطرهای و بر اساس سطوح تیمارهای
فاکتور اصلی بهصورت آبیاری پس از  82 ،02و  022میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر انجام شد .اعمال سطوح فاکتور فرعی شامل
تیمارهای کودی اسید هیومیک ،اسید آمینه تریپتوفان ،ترکیبی از اسید هیومیک و تریپتوفان و شاهد (بدون کاربرد هر نوع کودی)
هم در چین اول و هم در چین دوم در دو مرحله قبل از برداشت گیاهان صورت گرفت
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 -5-3صفات مورد ارزیابی
صفاتی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند شامل صفات مورفولوژیکی ارتفاع بوته ،قطرساقه اصلی ،تعداد پنجه ،تعداد
برگ ،تعداد ساقه فرعی ،تعداد ساقه فرعی گلدار و همچنین صفات وزن خشک برگ ،وزن خشک ساقه ،وزن تر تکبوته ،وزن
خشک تکبوته ،وزن خشک در واحد سطح ،درصد اسانس و عملکرد اسانس در هر دو چین اول و دوم بودند.
 -6-3نحوه اندازهگیری و ارزیابی صفات
جهت اندازه گیری صفات مورفولوژیکی در مرحله قبل از برداشت از هر کرت آزمایشی پنج بوته به طور تصادفی انتخاب و
اندازهگیری روی هر نمونه انجام و پس از میانگینگیری ،دادههای نهایی برای تجزیه واریانس یادداشت و ثبت گردید .ارتفاع بوته
توسط خط کش  ،قطر ساقه توسط کولیس و وزن تر و خشک بوته توسط ترازوی دیجیتال با حساسیت  2/20گرم اندازهگیری شد.
چین اول در اواخر مرداد ماه و چین دوم در اواخر مهر ماه برداشت شد برای تعین عملکرد ماده خشک در واحد سطح هر کرت
پس از حذف اثر حاشیهای سطحی معادل یک متر مربع در نظر گرفته شد و تمام بوتههای آن در سه سانتیمتری باالی سطح خاک
برداشت گردید و پس از توزین بهعنوان عملکرد ماده خشک (عملکرد بیولوژیکی) ثبت شد .سپس بوتههای برداشتشده در سایه
خشک شده و تا زمان استخراج اسانس در محل مناسب نگهداری شدند.

 -7-3نحوه اندازهگیری اسانس

 -4محاسبات آماری
قبل از انجام تجزیههای آماری آزمون یکنواختی واریانس و نرمال بودن خطاهای آزمایشی روی دادهها انجام گرفت .سپس
تجزیه آماری با بهرهگیری از نرمافزار  MSTAT-Cانجام شد .مقایسه میانگینهای هر صفت با استفاده از آزمون حداقل تفاوت
معنی داری ) LSD (Least Significant Differenceدر سطح احتمال  5درصد انجام شد .برای رسم نمودارهای مربوط به
مقایسه میانگینها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :بهار 3011

برای تعیین درصد اسانس نعناع فلفلی از نمونههای خشک شدهای که قبالً برداشت و نگهداری شده بودند ،استفاده شد.
اسانس گیری به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر صورت گرفت .روش کار به این صورت بود که مقدار  02گرم از
ماده خشک آسیاب شده را به درون بالن یک لیتری ریخته و مقدار  022میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه شد و سپس به مدت 0
ساعت در دمای ثابت در معرض جوش قرار گرفت .پس از خنک شدن دستگاه اسانس جدا شد .میزان اسانس استخراج شده با
استفاده از ترازوی دقیق مشخص و درصد و عملکرد اسانس بر اساس فرومولهای زیر محاسبه گردید:
( ×022مقدار ماده خشک  /وزن اسانس) = درصد اسانس
عملکرد ماده خشک در واحد سطح × درصد اسانس = عملکرد اسانس

 -5یافتهها
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته نعناع فلفلی در سطح احتمال  5درصد معنی
داری شد .ولی اثر محلولپاشی و برهمکنش آن با تنش بر آن صفت معنیدار نشد (جدول  .)0-0براساس نتایج مقایسه میانگینها،
اعمال تنش خشکی شدید ( 022میلیمتر تبخیر از تشتک) بهترتیب باعث کاهش  02/1و  00/1درصدی ارتفاع بوته نسبت به شاهد
( 02میلیمتر تبخیر از تشتک) و تنش متوسط ( 82میلیمتر تبخیر از تشتک) گردید (شکل .)0-0
کاهش ارتفاع ،به دلیل کاهش فشار تورژسانس و متعاقب آن کاهش تقسیم سلولی و کوچک شدن سلولها در شرایط تنش کم
آبی میباشد ( .(Cabuslay et al., 2002در واقع کاهش مقدار آب آبیاری و تنشناشی از آن موجب کاهش پتانسیل آب
بافتهای مریستمی در طول روز شده که این امر نقصان پتانسیل فشاری به حدی کمتر از میزان الزم برای بزرگشدن سلولها را
باعث شده و سبب کاهش ارتفاع بوته میگردد ( .)Hassani, 2006اثر محسوس کم آبی بر روی گیاهان را میتوان از کوچکتر
شدن اندازه برگها یا ارتفاع گیاهان تشخیص داد (سالحورزی و همکاران .)0081 ،در شرایط تنش کمآبی ،اختصاص عناصر
فتوسنتزی به ساقه کاهش مییابد که به نظرمیرسد همین این امر منجر به کاهش ارتفاع بوته میشود .نتایج مطالعه کشاورز و
همکاران ( )0068حاکی از تأثیر معنیدار تیمار کمآبی بر کاهش ارتفاع گیاه ،سطح برگ ،وزن خشک اندامهای هوایی و عملکرد
اسانس میباشد.کاهش طول میانگرهها و ارتفاع گیاه نعناع فلفلی در نتیجه اثر تنش کمآبی در پژوهشهای دیگری نیز گزارش شده
است ( Alkire et al., 1993؛ .)Hassani, 2006همچنین تأثیرات منفی تنش کمآبی بر کاهش ارتفاع گیاهان چایترش
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(سنجری میجانی و همکاران ،)0060 ،مرزه (سودائی زاده و همکاران  ،)0060آویشن (بابایی و همکاران  ،)0086گیاه
( Cannabis sativa L.شارک و همکاران )0068 ،و گلرنگ (کریمی و تدین )0061 ،گزارش شده است.
جدول ( :)3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تنش خشکی و محلولپاشی اسید هیومیک و اسید آمینه بر
صفات مورد ارزیابی نعناع فلفلی
میانگین مربعات

09/8

9/51

00/90

0686

22/0ns

**22/0

*05/61

**8000

22/0ns

0/00ns

5/61 ns

*2099

28/8

0/00

0/00

100
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* 000/6

*50/26

20/05ns

01608 ns

** 0/28
2/25
**2/02
2/28 ns
2/29

منابع تغییرات

*259/0

00/20ns

02/55ns

09091 ns

**0/55

2/68ns
* 0/65
2/06
*2/00
2/26ns
2/00

درجه آزادی

ارتفاع بوته

تعداد ساقه
فرعی

تعداد ساقه
فرعی گلدار

تعداد برگ

تعداد پنجه

قطر ساقه

وزن خشک
ساقه
* 01/08
*00/02
0/20
5/85ns
0/20ns
2/00

وزن خشک
برگ
8/21 ns
*05/26
0/06
*00/01
2/05ns
0/52

وزن تر تک
بوته
*0651
**02012
020/8

8/02

8/92

02/01

9/20

00/28

9/89

8/00

00/02

00/58

1/20

ضریب
تغییرات
()%
 ** ،* ،nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  0درصد را نشان میدهد.
-

006/5ns

08

061/5ns

9

202/8

وزن خشک
تک بوته
*62/90

خطای
فرعی

**018

تنش ×
محلول
پاشی

8

محلول
پاشی

0

*28/06

خطای
اصلی

0

5/01ns

تنش
خشکی

2

9/00

تکرار

2

ادامه جدول :)3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تنش خشکی و محلولپاشی اسید هیومیک و اسید آمینه بر
صفات مورد ارزیابی نعناع فلفلی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد ماده
خشک
برداشت اول

عملکرد ماده
خشک برداشت
دوم

درصد اسانس
برداشت اول

* 2/028
** 00080
5252ns
2
تکرار
ns
**
*
2/209
01090
50068
2
تنش خشکی
2/20
518/0
616
0
خطای اصلی
ns
**
**
2/225
0902
00222
0
محلول پاشی
*
*
*
2/200
522
0092
تنش × محلول پاشی
9
2/20
016/5
050
08
خطای فرعی
05/06
6/02
8/28
ضریب تغییرات ()%
 ** ،* ،nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  0درصد را نشان میدهد.
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درصد
اسانس
برداشت دوم

عملکرد
اسانس
برداشت اول

عملکرد
اسانس
برداشت دوم

2/220ns
2/202ns
2/229
*2/225
2/222ns
2/220
1/00

*0/950
**2/050
2/005
*2/505
2/085ns
2/021
06/58

*2/20
*2/202
2/20
**2/05
*2/201
2/229
00/62

شکل ( :)1مقایسه میانگینهای ارتفاع بوته نعناع فلفلی تحت تأثیر تنش خشکی
حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد بر طبق آزمون  LSDمیباشد.

نتیجه گیری
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در صفات موفولوژیکی ارتفاع بوته ،تعداد ساقه فرعی ،تعداد پنجه و قطر ساقه و صفات وزن خشک ساقه ،وزن خشک برگ،
وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس برداشت اول ،در آبیاری پس از  022میلیمتر تبخیر از تشتک (تنش شدید) کاهش
معنیداری در مقدار آنها نسبت سطوح آبیاری پس از  82و  02میلیمتر تبخیر از تشتک مشاهد شد .در صفات تعداد ساقه فرعی و
قطر ساقه کاربرد ترکیبی تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانانه اسید هیومیک ،در صفات تعداد ساقه فرعی گلدار و تعداد
پنجه کاربرد ترکیبی تریپتوفان و اسید هیو میک ،در صفات وزن خشک برگ و وزن خشک تک بوته کاربرد ترکیبی اسید آمینه
تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه تریپتوفان و در صفات درصد اسانس برداشت دوم و عملکرد اسانس برداشت اول هر
سه تیمار محلولپاشی (ترکیبی و جداگانه اسید هیومیک یا تریپتوفان) نسبت به شاهد (عدم محلول پاشی) مقادیر بیشتر و
معنیداری نشان دادند .در نتایج مقایسه میانگینهای مربوط به برهمکنش اثر تیمارهای مختلف ،نتایج حاکی از آن بود که بیشترین
تعداد برگ در سطح آبیاری  02میلیمتر تبخیر از تشتک و کاربرد ترکیبی از اسید آمینه تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه
تریپتوفان ثبت شد.
بیشترین عملکرد ماده خشک در هردو برداشت با کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید هیومیک در سطح آبیاری  02میلیمتر
تبخیر از تشتک و کمترین مقدار در سطح آبیاری  022میلیمتر تبخیر از تشتک بدون محلولپاشی تولید شد .بیشترین درصد
اسانس بردشت اول در تیمارهای بدون محلولپاشی در تنش کمآبی  022میلیمتر تبخیر از تشتک ( 2/18درصد) و کاربرد جداگانه
اسید آمینه ( 2/11درصد) و اسید هیومیک ( 2/19درصد) در تنش کمآبی  82میلی متر تبخیر از تشتک (بدون تفاوت معنیدار با
یکدیگر) بهدست آمد .کاربرد تلفیقی اسید آمینه و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه اسید هیومیک در آبیاری  02میلیمتر تبخیر از
تشتک و کاربرد تلفیقی اسید آمینه و اسید هیومیک در آبیاری  82میلیمتر تبخیر از تشتک بهطور مشترک دارای بیشترین عملکرد
اسانس در برداشت دوم بودند و کمترین عملکرد اسانس برداشت دوم نیز در آبیاری  022میلیمتر تبخیر از تشتک بدون محلولپاشی
به دست آمد .با توجه به اینکه کاربرد اسیدهای آمینه و اسید هیومیک مورد مطالعه در شرایط تنش تاحدی از اثرات سوء تنش بر
صفات مورد مطالعه کاسته است پیشنهاد میشود اثر سایر مواد آلی نیز در شرایط تنش بر گیاه مورد مطالعه بررسی شود .در سایر
گیاهان دارویی نیز مواد مورد استفاده در شرایط مختلف تنش بررسی گردد.
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امیدبیگی ،رضا و محمودی سورستانی ،محمد ( .)0086اثر تنش خشکی بر برخی صفات مرفولوژی ،میزان و عملکرداسانس
گیاه گل مکزیکی  . Agastache foeniculumمجله علوم باغبانی050-090،)2(00،
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بهشتی،صدیقه و تدین،علی ( .)0069اثر تنش خشکی و محلولپاشی اسید هیومیک بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی لوبیا
لیما( .)Phaseolus lunatusفرآیند و کار کرد گیاهی0-00 ،)06( 9 ،
تصدیقی،حمیدرضا ،صالحی،امین ،وحدیدهنوی،محسن و بهزادی،یعقوب ( .)0060بررسی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان
اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف .نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار90-18،)0(25 .
پورهادی ،میثم ( .)0062بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در مقایسه با کود اوره روی اجزاء عملکرد گیاه دارویی نعناع
فلفلی .همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس.
ثابت فر ,سمیه؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری و شهریار بابازاده ،0060 ،تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر
عملکرد و اجزای عملکرد برنج) ، (Oryza sativa L.سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،فسا ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد فسا،
جبارپور ،سکینه ،زهتاب سلماسی ،سعید ،آلیاری ،هوشنگ ،جوانشیر عزیز و شکیبا ،محمدرضا ( .)0062اثر تاریخ و تراکم
کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی ( .)Mentha piperitaنشریه بوم شناسی کشاورزی،)0(5 ،
.009-020
جلیلی مقدم ،زهرا  ،کالنتری ،سیامک  ،حسن پور اصطهباناتی ،ابوالقاسم و والروگاریدو ،دانیل ( .)0068اثر محلول پاشی با
اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه .علوم باغبانی ایران521-501،)0(52.
جیحونی ،محمد (  . )0086بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی .نشریه فنی 0
حسنی ،عباس ،امیدبیگی ،رضا و حیدری شریف آباد ،حسین ( .)0082تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر رشد ،عملکرد و
انباشت متابولیتهای سازگاری در گیاه ریحان .مجله علوم آب و خاک206 -202 ،)2(01،
حیدری ،مصطفی و مینایی ،آزاد ( .)0060تأثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر عملکرد گل و غلظت عناصرغذایی
پرمصرفدر گیاه دارویی گاوزبان( .)Borago officinalis L.نشریه پژوهشهای تولید گیاهی091-082،)0(20 ،
سبزواری ،سحر ،خزاعی ،حمیدرضا و کافی،محمد ( .)0088اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و
سبالن گندم ).(Triticum aestivum L.مجله آب و خاک ( علوم و صنایع کشاورزی) 81-60 ،0
سالح ورزی،یحیی ،تهرانی فر،علی و گزانچیان،علی ( .)0081بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبز فرشهای بومی و
خارجی ،در تنش خشکی و آبیاری دوباره ،علوم وفنون باغبانی ایران .060-220 ،6
سنجریمیجانی،مژگان ،سیروس مهر،علیرضا و فاخری،براتعلی( .)0060اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی
ویژگیهای فیزیولوژیک چای ترش) .(sabdarifa Hibiscusبه زراعی کشاورزی020-000،)2(01 ،
سودائی زاده ،حمید ،شمسایی،مریم  ،تجملیان،مهدیه  ،میر محمدی میبدی،علیمحمد و حکیم زاده،محمدعلی (.)0060
بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرزه ) . (Satureja hortensisفرآیند و کارکرد
گیاهی0-02 ،)05(5 ،
صالحی،بهنام ،باقرزاده،علی ،قاسمی،محسن و ابراهیمی،محبوبه( . )0062بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر
کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی). (Lycopersium esculantiumنشریه پژوهشهای تولید گیاهی ،)0(22
.068-08
صباغ پور،سیدحسین (.)0082سازوکارهای تحمل به خشکی در گیاهان.فصل نامه خشکی و خشکسالی کشاورزی-02 ،00 ،
.20
عزیزی،مجید ،رضوانی،فرهاد ،خیاط،محمد ،لکزیان،امیر و نعمتی،سید حسین ( .)0081تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و
آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی( )Matricaria chamomilla L.رقم  .Goralتحقیقات
گیاهان دارویی و معطر ایران60-82،)0(20.
عصاره ،محمدحسن ( .)0065توجه به ظرفیتهای گیاهان دارویی و طب سنتی جهت توسعه دانش محور و اشتغال آفرینی.
عصاره ،محمدحسن .و سیداخالقی،سیدجعفر( .)0088سند راهبردی توسعه تحقیقات منابع طبیعی ایران :مبانی ،راهبردها و
راهکارها.
مظفری،سونا .سارا ،خراسانی نژاد و حسین گرگینی شبانکاره( .)0065اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و
کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه( .)Portulaca oleracea L.نشریه
تولید گیاهان زراعی ،جلد نهم ،شماره،0صفحات 050-015
معتمدیشارک،هاجر ،همتی،خدایار و خراسانینژاد،سارا ( .)0060اثر محلول پاشی اسیدآبسیزیک بر ویژگیهای
مورفوفیزیولوژیکی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه  Cannabis sativa L.تحت شرایط رطوبتی مختلف خاک.
فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.)0(1 ،
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 پاسخ.)0062( زهره،نسرین و کدخدا، قوامی،ابراهیم، هادوی،میثم، پورهادی،حسنعلی، نقدیبادی،علی،مهرآفرین
 پژوهشکده گیاهان.) به کاربرد کودهای زیستی و کود اورهMentha piperita L.( فیتوشیمیایی و زراعی نعناع فلفلی
.021-008 ،)0( 02 ،دارویی جهاد دانشگاهی
Satureja (  بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه.)0080(بهلول،زهرا و عباس زاده، باهر نیک،مهدی،میرزا
جلد.  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تحقیقات گیاهان دارویی ایران.)در طی تنش خشکی در مزرعهhortensis L.
88-19 .20
. صفحه522 . انتشارات دانشگاه ازاد ارسنجان. بیولوژی کارایی مصرف اب در گیاه.0081. حمیدرضا،میری
 موسسه. خواص کود اسیدهیومیک بر گیاه و خاک. )0062( محمدمهدی،سعید و تهرانی، سماوات،رویا،ناسوتی میاندوآب
.50- 020،55 . مجله کشاورزی و غذا.تحقیقات آب وخاک
 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز.)0060( الهام،محمد و دانشفر، مقدم،احمد، احمدیان،سودابه،نوزاد
.)2( 09 ، به زراعی کشاورزی.تحت تاثیر انواع کود آلی و شیمیایی
 صفحه282، فرهیختگان دانش. شناخت گیاهان دارویی و معطر.0088، ارژنگ، اشرفالسادات و بهادری،هاشمینژاد
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چکـیده
پراکنش گونه های گیاهی در اکوسیستم های مرتعی متأثر از عوامل محیطی است .هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط
عوامل محیطی با پراکنش گونه ی سیاه شور در استان فارس با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی ( )PCAاست.
محدودهی پراکنش گونه سیاه شور در اراضی اطراف شهرستان نی ریز ،شناسایی و پس از تعیین مناطق نمونه برداری با
استفاده از روش حداقل سطح با استفاده از پالت های حلزونی و منحنی سطح/گونه انجام شد .در تعدادی از پالت های
نمونه برداری از عمق فعال ریشه نمونه خاک برداشت و پارامترهای درصد رس ،سیلت ،شن ،اسیدیته ،هدایت الکتریکی،
بافت ،آهک ،فسفر ،نیتروژن ،وزن مخصوص ظاهری ،رطوبت اشباع ،پتاسیم و ماده ی آلی اندازه گیری شدند .نتایج نشان
داد که مقادیر نیتروژن ،فسفر ،کربن ،هدایت الکتریکی ،pH ،کربنات کلسیم ،رطوبت اشباع ،وزن مخصوص ظاهری ،شن،
سیلت و رس اثر معنیداری بر روی پراکنش گونه ی سیاه شور داشتند در مقابل مقادیر پتاسیم و  C/Nتأثیر معنی داری بر
پراکنش این گونه نداشتند.
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سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)14 :بهار 1511

اکوسیستمهای مرتعی مناطق خشک ونیمه خشک به دلیل شرایط خاص فیزیکی و محیطی حاکم بر آنها به شدت تحت تاثیر
عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم قرار دارند ،بنابراین شناخت روابط موجود بین این عوامل تاثیر به سزایی در مدیریت و برنامهریزی
دارد که این مهم جز با بررسی روابط بین گونه های گیاهی و عوامل موثر در استقرار آنها حاصل نخواهد شد .بررسی روابط جوامع
گیاهی با عوامل محیطی پیچیدگی خاصی دارد .بدین معنی که اوال متغیرهای تحت مطالعه دارای تغییرات زیادی هستند ،ثانیا بین
متغیرهای محیطی و گیاهی کنشهای پیچیدهای وجود دارد و ثالثا همبستگیهای مشاهده شده اغلب با عدم یقین همراه هستند.
عوامل محیطی نقش مهمی بر پراکنش گونههای گیاهی داشته ( )0و درشکلگیری ،توسعه و پایداری آن تاثیر بهسزایی دارند (،)0
بهطوری که هرگونهی گیاهی در محدودههای جغرافیایی خاصی پراکنش یافته ( )40و زیستگاه طبیعی خود را به وسیلهی این
عوامل مشخص مینماید ( .)94به بیان دیگر عوامل محیطی باعث میشوند گیاهانی که نیازهای یکسانی دارند در یک ناحیه با هم
دیده شده و تشکیل جوامع را بدهند ( .)9بررسی تحقیقهای انجام گرفته در مورد تاثیر عوامل محیطی بر گیاه ،خاک یکی از عوامل
مهم و تاثیر گذار در استقرار پوشش گیاهی شناخته شده است ( .)94در تحقیقی به بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش جوامع
گیاهی مراتع منطقه حفاظت شدة بیجار پرداخته شد ،پس از جمعآوری دادهها ،به منظور تعیین عوامل تأثیرگذار بر پراکنش پوشش
گیاهی ،از روش تجزیه مؤلفههای اصلی ( )PCAاستفاده شد.
نتایج نشان داد بین عوامل مورد بررسی و پراکنش پوشش گیاهی رابطه وجود دارد و درصد رس ،سیلت ،شن ،سنگریزه ،آهک،
ارتفاع و شیب مهمترین خصوصیات محیطی مؤثر بر پراکنش تیپهای گیاهی منطقه است ( .)44در بررسی اثر ویژگیهای خاک و
عوامل فیزیوگرافی بر توزیع جوامع گیاهی در مراتع ییالقی بهرستاق هراز ،در استان مازندران ،به این نتیجه رسیدند که عوامل خاک
و توپوگرافی حدود  97درصد از تغییرات پوشش گیاهی را در بر دارند .همچنین نتایج نشان داد که نقش عوامل خاکی بیش از
توپوگرافی است ( .)41پژوهشگران با روشهای تجزیه) (CAو آنالیزهمبستگی ) (PCAمؤلفههای اصلی در چین نشان دادند که
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،مثل مواد غذایی ،رطوبت ،شوری ،و اسیدیته ،که بر روی همگنی زیستگاه تأثیرگذارند،
الگوی پراکنش جوامع گیاهی را در این مناطق کنترل میکنند ( .)93در مطالعه ای برای احیای پوشش گیاهی در فالت لسی چین،
که حساس به فرسایش است ،به بررسی رابطه عوامل محیطی با تنوع پوشش گیاهی در فالت لسی پرداخته شد .جوامع گیاهی با
ترکیب ،ساختار و محیط متفاوت توسط آنالیز خوشهای ( )UPGMAتعیین شدند و آنالیز داده ها توسط  CCAنشان داد که زمان
فاکتور کلیدی در برگشت و احیای پوشش گیاهی بوده است .همچنین ارتفاع ،نوع خاک ،شیب و جهت آن از عوامل مهم در احیای
مناطق لسی بوده و نقش تعیین کننده ای در پراکنش پوشش گیاهی داشته است ( .)07پوربابائی و همکاران ( )4اثر عوامل محیطی
بر پراکنش گیاهان مرتعی در منطقه دیواندره کردستان را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج حاصل نشان داد مهمترین خصوصیات
فیزیوگرافیک و خاکی در این جوامع ازت ،پتاسیم ،کربن آلی ،درصد ماده آلی ،اسیدیته ،درصد رطوبت اشباع ،بافت خاک و هدایت
الکتریکی ،ارتفاع از سطح دریا ،جهت و شیب است .با توجه به اینکه هر گونه گیاهی نیازهای اکولوژیکی مشخصی نسبت به
خصوصیات خاک و عوامل فیزیوگرافی دارد ،از مطالعه و شناخت آنها میتوان در اصالح و احیا پوشش گیاهی استفاده کرد .نتیجه
تحقیق زارع چاهوکی و همکاران( )91درمنطقه اشتهارد نشان داد در مناطق خشک پوشش گیاهی با آن دسته از عوامل محیطی
رابطه بیشتری داردکه به نحوی در کنترل آب قابل دسترس نقش دارند(مانند بافت خاک).در حالی که در مناطق مرطوب رطوبت
محدود کننده نیست و عوامل اقلیمی و پستی وبلندی نقش بیشتری دارند.
جعفری و همکاران ( )43در بررسی روابط پوشش گیاهی بـا برخـی خـصوصیات خـاک در مراتـع ندوشـن استان یزد دریافتند
کـه ارتباط ویژهای بـین پـراکنش تیپ های رویشی و خصوصیات خاکی وجود دارد بهطوری که مهمترین خصوصیات خاک در
تفکیک تیپهای رویشی گیاهان منطقه مورد مطالعه شامل بافت خاک،گچ ،امالح پتاسیم ،آهک و هدایت الکتریکی است .در
تحقیقی کوی 9و همکاران در سال  4797مقدار روغن موجود در دانه  Suaeda corniculataمقدار  48/90درصد گزارش کردند.
طی بررسی پروفایل اسیدهای چرب روغن حاصل با دستگاه کروماتوگرافی اسید لینولئیک با میزان  37/79درصد اسید چرب غیر-
اشباع غالب و پالمیتیک با میزان  8/09درصد اسیدهای چرب اولئیک ( 97/00درصد) ،پالمیتولئیک ( ،)4/78لینولنیک ( 9/31درصد)
و استئاریک ( 7/70درصد) نیز یافت شدند .مینگوگود 4و یانگ )43( 9ضمن بررسی تنوع گیاهان تاالبی در شن زارهای مرکزی چین
با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره ،متغیر های رطوبت و شوری خاک را به عنوان مهمترین گرادیانهای موثر بر ترکیب و
تنوع گیاهی این مناطق معرفی کردند.

1 Cui
2 Minggagud
3 Yang
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پائیزل 9و همکاران ( )99در مطالعهای با عنوان عدم تنوع و تنوع گیاهان علفی در آلمان مرکزی نقش ارقام مختلف ،پارامتر-
های خاک و مدیریت سایت به این نتیجه رسیدند که افزایش محتوای فسفر و پتاسیم اثرات منفی بر غنای گونه ای دارد و بالعکس
غنای گونهها با  pHخاک تا حدود  3/8افزایش مییابد .لیو 4و همکاران ( )40عوامل موثر بر رعایت ارتباط بین گیاهان و خواص
خاک را در دلتای رودخانهی زرد چین بررسی کردند .در این مطالعه ،تحلیلی مربوط به کانونیکال 9و کمترین روشهای معیارهای
اطالعات آکایک 0مورد استفاده قرار گرفته است تا روابط ذاتی خود را در سه مقیاس (منطقه ،زیرمجموعه و مقیاس چشمانداز) در
دلتای رودخانه زرد مورد بررسی قرار دهند .نتایج نشان داد که ویژگیهای پوشش گیاهی به شدت با متغیرهای مختلف از ویژگی-
های خاک در مقیاسهای مختلف ارتباط دارد .در مقیاسهای منطقهای و چشمانداز ،مواد آلی خاک K+،و  So42-به شدت به
خواص گیاهان وابسته بودند ،در حالی که محتوای آب خاک ،No3- ،مواد آلی خاک و کل فسفر در مقیاس زیر منطقهای مهمتر بود.
عالوه بر این ،با توجه به پایینترین حد معیار آگاهی ،اطالعات مربوط به پوشش گیاهی در مناطق محدوده بود.
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و تقاضا برای محصوالت دامی به ویژه گوشت و لبنیات ،استفاده از تمام امکانات موجود
در سطح کشور در راستای تامین نیاز مردم دارای ضرورت اساسی میباشد ( .)1گونه سیاهشور مصری ()Suaeda aegyptiaca
دارای علوفهای مناسب برای تغذیه دام است و برای تغدیه دام و سوخت مورد استفاده قرار میگیرد ( .)94بنابراین ،با توجه به
ضرورتهای ذکرشده ،بررسی پراکنش جوامع گیاهی برای شناخت مهمترین عوامل تأثیرگذار الزم و ضروری است.

 -2روش شناسی
 -1-2موقعیت منطقة مطالعاتی
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)14 :بهار 1511

محدوده مطالعاتی در مختصات
جغرافیایی  41درجه و  93دقیقه تا  41درجه
و  90دقیقه عرض شمالی و  80درجه و 74
دقیقه تا  80درجه  79دقیقه طول شرقی
قرار دارد (شکل  .)9میانگین بارندگی ساالنه
حدود  477میلیمتر است و حداکثر دما
 48/3و حداقل دمای مطلق  04درجه
سانتیگراد و حداقل دما  91/0و حداقل
دمای مطلق  -0/3درجه سانتیگراد است
( .)97اقلیم منطقه در طبقهبندی دومارتن،
نیمهخشک میباشد.
شکل ( )1موقعیت شهرستان نیریز بر روی نقشه

 -2-2روش تحقیق
به منظور بررسی پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در عرصة مورد نظر  ،تیپ های گیاهی بر اساس پیمایش صحرایی و
تغییرات پوشش گیاهی شناسایی شد .پس از مشخ صشدن اندازة پالت و تعداد نمونههای مورد نیاز ،از روش نمونه گیری تصادفی-
سیستماتیک در امتداد ترانسکت در هر واحد نمونه برداری استفاده شد .طول ترانسکتها  877متر و به فاصلهی  977متر از
یکدیگر در نظر گرفته شد .در هر ترانسکت  97پالت به مساحت  48متر مربع اندازهگیری شد که فاصلهی پالتها از هم  87متر
بود .در هر قطعه نمونه حضور یا عدم حضور گونههای درختی و درختچهای و نمونه خاک از عمق  7-97و  97-37سانتیمتر
برداشت و با انتقال به آزمایشگاه خاکشناسی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک اندازهگیری شد .در آزمایشگاه نمونههای خاک
پس از خشک شدن در معرض هوای آزاد ،از الک  4میلیمتری عبور داده شد تا سنگریزهها از آن جدا شود و با توجه به وزن نمونه،
پیش از الک کردن و وزن خاک عبور داده شده از الک ،درصد سنگریزه خاک تعیین شد .سپس بر روی ذرات کوچکتر از دو
میلیمتر آزمایش های فیزیکی تعیین ذرات نسبی ،شامل رس ،سیلت و ماسه به روش هیرومتری انجام شد .کالس بافت نیز با
استفادخ از مثلث بافت خاک تعیین گردید .اندازه گیری هدایت الکتریکی و اسیدیته از روی عصارهی به دست آمده از گل اشباع و با
استفاده از دستگاه هدایت سنج الکتریکی و  pHمتر به ترتیب انجام گرفت .عمق خاک در صحرا تعیین شد .اندازه گیری آهک به
1 Paesel
2 Liu
3 Canonical
4 Akaike
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روش کلسیمتری و بر حسب درصد انجام گرفت .برای اندازه گیری کربن آلی از روش والکلی و بلک ( )9190استفاده شد .فسفر به
روش اسپکتروفتومتری ،پتاسیم به روش فلم فتومتری ،ازت به روش کجلدال و رطوبت اشباع به روش آون اندازه گیری شد .سپس
با استفاده از رسته بندی تیپهای رویشی با نرم افزار  PC-ORDعوامل محیطی با روش  PCAانجام شد.

 -3نتايج
در جدول ( )9نتایج آمار توصیفی مربوط به عوامل محیطی در دو رویشگاه سیاهشور آورده شده است که شامل رویشگاه اول،
دوم و میانگین هر دو رویشگاه میباشد.

فاکتورها

جدول  -1نتایج آمار توصیفی متغیرهای محیطی در رویشگاه های سیاهشور
رویشگاه
میانگین کل
دوم
اول

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)14 :بهار 1511

نیتروژن ()%
فسفر ()ppm
پتاسیم ()ppm
کربن ()%
N/C

7/749 ± 7/799
3/080 ± 99/340
8/009 ± 93/990
7/473 ± 7/009
04/093 ± 00/904

7/773± 7/747
0/349 ± 1/739
3/330 ± 93/430
7/978 ± 7/437
90/801 ± 49/117

7/790 ± 7/743
8/388 ± 97/437
0/910 ± 90/434
7/931 ± 7/983
94/940 ± 90/010

هدایت الکتریکی )(dS/m

87/307 ± 81/914

41/000 ± 41/073

04/990 ± 09/033

pH
کربنات کلسیم ()%
رطوبت اشباع ()%
وزن مخصوص ظاهری ((gr/cm3
شن ()%
سیلت ()%
رس ()%

7/417 ± 0/333
3/799 ± 90/313
7/741 ± 7/939
7/700 ± 9/317
99/889 ± 34/380
99/007 ± 94/090
4/390 ± 0/041

7/934 ± 3/793
0/337 ± 93/343
7/790 ± 7/994
7/793 ± 9/039
0/099 ± 33/487
9/049 ± 43/877
7/000 ± 4/348

7/933 ± 0/380
3/398 ± 93/977
7/743 ± 7/930
7/730 ± 9/043
3/044 ± 38/099
3/930 ± 97/003
4/799 ± 9/030

در جدول ( )4نتایج مربوط به آنالیز مؤلفههای اصلی ( )PCAنشان داده شده است .با توجه به این جدول بیش از  87درصد
واریانس تغییرات مربوط به محور اول و دوم است و محور سوم حدود  93درصد واریانس تغییرات را توجیه مینماید .نتایج حاصل از
اندازهگیری عوامل محیطی نشان داد که میزان شن pH ،و وزن مخصوص ظاهری بر پراکنش گونهی سیاهشور تاثیرگذار بودند و
بالعکس میزان سیلت ،کربن ،رطوبت اشباع ،رس ،فسفر ،هدایت الکتریکی ،کربناتکلسیم و نیتروژن تاثیری بر پراکنش این گونه
نداشتند .گیاه خارشتر نیز همراه با گونه سیاه شور مشاهده شد که از نظر تاثیر عوامل محیطی ،بسیار نزدیک به سیاهشور بود.
جدول  -2نتایج تجزیه و تحلیل  PCAو همبستگی بین متغیرهای محیطی و هر یک از محورها در گونه سیاهشور
محور
6
5
4
3
2
1
فاکتورها
مقدار ویژه
0/736
1/268
1/782
2/382
3/123
4/401
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درصد واریانس

29/340

20/821

15/880

11/882

8/456

4/906

واریانس تجمعی

29/340

50/161

66/041

77/923

86/380

91/286

نیتروژن

0/437

0/356

0/751

-0/249

-0/060

-0/030

فسفر

0/643

0/242

0/154

0/417

0/408

-0/279

پتاسیم

-0/184

-0/463

0/036

-0/211

0/677

0/429

کربن

0/535

-0/045

0/800

-0/068

-0/157

-0/039

N/C

-0/019

-0/562

-0/143

0/680

-0/349

0/070

هدایت الکتریکی

-0/235

-0/641

0/254

0/427

-0/306

0/101

pH
کربنات کلسیم

-0/362

0/380

-0/565

0/191

-0/027

-0/370

0/199

0/122

-0/649

-0/566

-0/338

0/227

محور
فاکتورها
رطوبت اشباع

1

2

3

4

5

6

0/881

0/192

-0/243

0/257

-0/008

0/199

وزن مخصوص ظاهری

-0/878

-0/236

0/300

-0/170

0/092

-0/175

شن

-0/679

0/627

0/094

0/247

0/156

0/115

سیلت

0/515

-0/748

0/020

-0/292

-0/188

-0/109

رس

0/843

0/302

-0/201

0/294

0/143

0/166

 -4بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار نیتروژن نشان داد که مقدار این عنصر بر پراکنش گونهی سیاهشور مصری اثر معنیداری دارد
همچنین فهیمیپور و همکاران ( )99نیز نیتروژن را از جمله عوامل موثر در پراکنش گونههای گیاهی در مراتع طالقان میانی معرفی
نمودند .اهمیت نیتروژن خاک در تفکیک گونهها و رویشگاههای آنها توسط سایر محققان از جمله او 9و همکاران ( )48نیز تایید
شده است .نیتروژن از مواد معدنی ماکرو مهم بوده و گیاهان نیتروژن جذب شده را به گلوتامین ،گلوتامات و سپس به اسیدهای
آمینه و در نهایت به پروتئینها تبدیل میکنند .بنابراین نیتروژن نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان ایفا میکند (.)99
نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار  pHنشان داد که مقدار  pHبر پراکنش گونهی سیاهشور مصری اثر معنیداری دارد .مهم-
ترین نقش  pHخاک کنترل حاللیت عناصر غذایی در خاک است به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی زیادی به
 pHخاک دارد و هر گیاه یک محدوده  pHخاص و مناسبی را تحمل میکند و معموال با افزایش  pHحاللیت عناصر غذایی
کاهش پیدا میکند و در روند رشد گیاهان اختالل ایجاد میکند ( .)9نتایج به دست آمده با نتایج زارعچاهوکی و همکاران ( )93و
قربانی و همکاران ( )49نیز مطابقت دارد که بیان کردند هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک در توزیع گونهها در جوامع مختلف موثر
هستند .جعفری و همکاران ( ،)8ویرتانین 4و همکاران ( )98و نقینژاد و همکاران ( )97در مطالعات خود به اهمیت اسیدیته خاک در
پراکنش جوامع گیاهی اشاره کردهاند.
نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار وزن مخصوص ظاهری نشان داد که مقدار وزن مخصوص بر پراکنش گونه سیاهشور مصری
اثر معنی داری دارد .وزن مخصوص ظاهری خاک بیشتر به عنوان شاخص کوبیدگی و فشردگی خاک استفاده میشود و به صورت
جرم خاک خشک در واحد حجم آن تعریف میشود ( .)98همچنین طبق نظر بولینگ 9و همکاران ( ،)93افزایش  47درصدی وزن
مخصوص ظاهری خاک به عنوان حد مضر خسارت به خاک در نظر گرفته میشود .افزایش وزن مخصوص ظاهری از یک سو
منجر به کاهش تخلخل و سهم تخلخلهای درشت دانه و افزایش سهم تخلخلهای ریزدانه و از سوی دیگر موجب کاهش
نفوذپذیری و هدایت اشباع هیدرولیکی آب در خاک میشود ( .)90شاخص مقاومت به نفوذ در اثر افزایش کوبیدگی خاک ،به دلیل
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شکل ( )2نتایج  PCAبرای اثر عوامل محیطی بر روی گونه سیاهشور

1 He
2 Virtanen
3 Bolding
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افزایش وزن مخصوص ظاهری ،افزایش منافذ ریز و کاهش تخلخل ،افزایش مییابد ( .)90مشخص شده که وزن مخصوص
ظاهری بر میزان رطوبت خاک و در نتیجه پراکنش گونههای گیاهی موثر است (.)93
نتایج حاصل از اندازهگیری بافت خاک نشان داد که مقدار شن بر پراکنش گونه سیاهشور مصری اثر معنیداری دارد .نتایج
تحقیقات عبادی و الشیخ )99( 9نیز نشان داد که بافت خاک از جمله عوامل در تفکیک گروههای اکولوژیک محسوب میشود.
همچنین بافت خاک بر نفوذ و نگهداشت آب و قابلیت دسترسی آب و مواد غذایی در گیاهان اثر میگذارد ( .)90بافت خاک
همچنین ،پراکنش مکانی رطوبت خاک را تعیین میکند ( .)47زارع چاهوکی ( )3مهمترین عامل حضور گونههای Agropyron
 cristatumرا سبک شدن بافت خاک (افزایش سنگریزه و شن) ذکر میکند .اثرگذاری این عامل در مطالعات افرادی نظیر جعفری
و همکاران ( ،)3فهیمیپور و همکاران ( ،)99نقینژاد و همکاران ( )97و الشیخ 4و همکاران ( )49نیز تایید شده است .نتایج حاصله از
سایر پارامترها بیانگر آن بود که بر پراکنش گونه مذکور تاثیر معنی داری ندارد.

منابع
.9

آقاجانلو ،ف و ا .قربانی .9910 .بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونههای  Ferula gummosaو Ferula
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Investigation effect of environmental factors on the distribution
of Suaeda aegyptiaca
Abstract

Keywords: Suaeda aegyptiaca, environmental factors, soil characteristics
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The distribution of plant species in rangeland ecosystems is influenced by
environmental factors. The purpose of this study was to investigate the relationship
between environmental factors and the distribution of Suaeda aegyptiaca species in Fars
province using the principal component analysis (PCA) method. The range of
distribution of Suaeda aegyptiaca species in the lands around Neyriz city was identified
and after determining the sampling areas, it was done using the minimum surface
method using snail plots and surface / species curve. In a number of sampling plots, soil
samples were taken from the active depth of the soil sample and the parameters of soil
texture, and Bd, Ec, K, C/N, C%, SMS, P, Caco3, N, were measured. The results
showed that the amounts of N, P, C, Ec, pH, Caco3, Bd, sand, silt and clay had a
significant effect on the distribution of Suaeda aegyptiaca species. In contrast, K and
C/N values did not have a significant effect on the distribution of this species.
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چکیده
امروزه اهمیت گیاهان دارویی و شناساندن نقش حیاتی آنها در پیشبرد اهداف ملی ،منطقهای و جهانی برای تحقق
سالمت ،حفظ محیط زیست ،خودکفایی دارویی ،ایجاد اشتغال،کارآفرینی و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست .گیاهان
دارویی به عنوان ذخایرهای ژنتیکی میتوانند بزرگ ترین ثروت ملی برای هر کشوری ،به عنوان یکی از تولیدات مهم در
بخش کشاورزی محسوب شوند .با توجه به نامناسب بودن پراکندگی ریزشهای جوی در مناطق خشک و نیمه خشک
ایران و پایین بودن راندمان آبیاری در کشاورزی ،آب به عنوان محدود کنندهترین عامل تولید در کشاورزی مطرح میباشد.
به علت گستردگی پهنه م رزی کشورمان و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون ،رسیدن به الگوی کشت مناسب که از آن بتوان
حداکثر بهرهبرداری را از عوامل و نهادههای تولید به ویژه عامل محدود کنندهی آب به دست آورد ضرورتی انکار ناپذیر
است.گزینش محصوالتی که از نظر اقلیمی با شرایط منطقه سازگاری کامل داشته و از نظر اقتصادی نیز دارای مزیت بوده
و نسبت به محدودیتها و امکانات موجود نیز قابلیت مدیریت آسانتری داشته باشد میتواند به کشاورزان در جایگزین
کردن گیاهان مقاوم به خشکی با نیاز آبی کم کمک کند .همچنین برای مصرف کمتر آب ،اولویت دهی به گیاهان دارویی
به منظور استفاده بهینه میتواند مفید باشد و در موفقیت اجرای برنامه الگوی کشت نقش مؤثری داشته و فعالیتهای بخش
کشاورزی را در جهت به حداکثر رساندن بهره وری و بازدهی تولید هدایت کند .برای دستیابی به عملکرد بهینه در مناطق
خشک و نیمه خشک ،تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن گیاهان مقاوم به خشکی با نیاز آبی کم می تواند نقش بسزایی
بر کاهش مصرف آب داشته باشد و گامی مؤثر در جهت رسیدن به توسعه کشاورزی پایدار باشد.

واژگان کلیدی :تغییر الگوی کشت ،گیاهان دارویی ،توسعه پایدار،بهره برداری بهینه ،مناطق خشک و نیمه خشک.
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دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
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رویکرد روزافزون استفاده از گیاهان دارویی و فراورده های حاصل از آن ،نقش این گیاهان را در چرخه اقتصاد جهانی پررنگتر
کرده است .گونههای دارویی به لحاظ خصوصیات فیزیولوژیک دارای پتانسیلهای باالیی بوده که مطالعه و شناسایی آنها میتواند
نقش بسزایی در تولیدات گیاهی و کنترل منابع طبیعی داشته باشد (دوازده امامی .)0882 ،شناخت و ارزیابی توان ظرفیتهای
اکولوژیکی نواحی جغرافیایی ،برای بهرهبرداری از آن در تولید محصوالت مختلف کشاورزی ،بویژه گونههای دارویی و معطر ،با
قابلیتهای ویژه می تواند روند دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی را تسریع نماید .استراتژی توسعه پایدار ،از مهمترین و
کارآمدترین مباحث برای دستیابی به رفاه و پیشرفت زندگی بشر ،با توجه به حفظ و ماندگاری منابع برای نسلهای آینده است.
عمده تالش های توسعه پایدار کشاورزی در سه محور امنیت غذایی ،ایجاد اشتغال و بهبود درآمد در مناطق روستایی است که
هدف نهایی آن ریشه کن نمودن فقر و حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی میباشد (لباسچی .)0881 ،در واقع رهیافت توسعه
پایدار ،به دنبال حداکثر نمودن بهره وری از ظرفیت های بخش کشاورزی و حداقل نمودن پیامدهای مخرب زیست محیطی است
(افراخته و همکاران .)0832 ،یکی از سیاست های مورد استفاده در زمینه بهبود نقش اقتصادی بخش کشاورزی و کاهش فشارهای
اکولوژیکی آن در راستای توسعه پایدار ،تهیه و تدوین الگوی کشت مناسب برای نواحی مختلف از جمله مناطق خشک و نیمه
خشک است .طراحی الگوی کشت باید به نحوی صورت پذیرد تا عالوه بر استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود ،بخشی از نیازهای
منطقه ای و ملی را نیز تأمین نماید (زارع و همکاران .)0884 ،نیمی از کشورهای جهان در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند.
کشور ایران نیز با قرارگیری در کمربند خشک جهان و میانگین بارندگی سالیانه آن (حدود  250میلی لیتر در سال) که کمتر از
متوسط جهانی است ،دسترسی به منابع آب از اساسی ترین موانع زیستی و توسعه ای آن به شمار میرود (قنبری و برقی.)0881 ،
منابع آب ،ضامن بقای بشرند،این منابع باید طبق اصول و معیارهای تعریف شده انجام گیرد .مخصوصا در بخش کشاورزی که
بزرگترین مصر ف کننده منابع آبی هر کشور است .مدیریت بهینه مصرف ،عامل مهمی در پایدار کردن تولید کشاورزی است .و می-
تواند به عنوان یک راهبرد افزایش سودآوری مطرح گردد .از دهههای گذشته ،مدیریت پایدار آب در دنیا و ایران به یک نگرانی
عمده تبدیل شده است (مهدوی .)0818 ،در واقع مهمترین چالش بخش کشاورزی در شرایط کنونی ،تالش در جهت مصرف آب
با راندمان باال در واحد سطح است .وضعیت این ماده حیاتی در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین از حساسیت بیشتری
برخوردار بوده و با توجه به محدودیتهای شدید منابع آب ،خشکسالی و بیالن منفی آب دشت ها ،متخصصین کشاورزی باید
فناوری های نوینی را اتخاذ کنند ،که منجر به بهبود سفرههای زیرزمینی آب ،افزایش راندمان مصرف و توسعه پایدار کشاورزی
شود (منصوری و کهنسال .)0884،بنابراین سامان دهی الگوی کشت یا تدوین الگوی کشت بهینه ،متناسب با ظرفیت ها و قابلیت-
های منابع تولی دی دشت های زراعی ،یک گام ضروری در جهت نیل به توسعه پایدار کشاورزی به شمار میرود (زمانی و همکاران،
 .) 0888انتخاب و کشت گیاهان دارویی سازگار با شرایط خشکی و دیم هر منطقه که نیاز آبی کمتری از سایر محصوالت زراعی
دارند ،می تواند بهترین جایگزین در دیم زارهای کم بازده باشد (امیدبیگی .)0884 ،همچنین گیاهان کاشته شده به دلیل ارزش
دارویی و تغذیه ای می توانند مورد استفاده کشاورزان و بهره برداران محلی قرار گیرند و ارزش افزوده بسیاری ایجاد می کنند.
همچنین ایجاد اشتغال در بخش های مختلف تولید و فرآوری محصوالت گیاهان دارویی به دست آمده ،عامل مهمی در تغییر
شرایط اقتصادی و اجتماعی زارعان دیم کار محسوب می شود (معصومی .)0888 ،بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده در
خصوص نقش و کاربردهای وسیع گیاهان دارویی ،شناسایی و کاشت این گیاهان با نیاز آبی کم در مناطق خشک و نیمه خشک و
توجه به کشاورزی دیم ،برای حفظ زیست بوم و توسعه کشاورزی پایدار در این مناطق ،امری ضروری میباشد .که میتواند تأثیر
قابل توجهی ،خصوصا بر حفظ منابع محدود آب داشته باشد و باعث رونق بخش کشاورزی شود.

 -2خصوصیات بوم زیستی مناطق خشک و نیمه خشک
بر اساس شاخص پیشنهادی برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) اقالیم مناطق مختلف جهان را میتوان در هفت طبقه
مختلف دسته بندی نمود .هر هفت نوع اقلیم مبتنی بر این شاخص در ایران وجود دارند .بر اساس این شاخص مشاهده میشود که
بیشتر مساحت ایران در مرکز ،شرق ،جنوب ،شمال غرب و شمال شرق تحت دو اقلیم خشک و نیمه خشک میباشند .نوار جنوبی
دریای خزر دارای اقلیم مرطوب و بسیار مرطوب ،ارتفاعات شمالی رشته کوه البرز دارای اقلیم نیمه مرطوب و ارتفاعات جنوبی آن
به همراه قسمتهایی از غرب ایران دارای اقلیم خشک نیمه مرطوب هستند .اقلیم فراخشک نیز در ایران مرکزی ،دشت سیستان و
جنوب استان سیستان و بلوچستان قابل مشاهده است (شکل .)0مناطق خشک و نیمه خشک به مناطقی گفته میشود که کمبود
بارندگی داشته و تبخیر در آن ها بیشتر از بارندگی باشد (علیخانی و همکاران .)0832 ،در منطقه نیمه خشک ،بارندگی کم یا آن
قدر متغیر است که رطوبت خاک ،عامل محدود کننده تولید به شمار می آید .زراعت در مناطق نیمه خشک ،دارای این خصوصیت
اصلی است که در طیف وسیعی از رطوبت خاک انجام میشود .در مناطق خشک به دلیل کمی بارندگی ،پوشش گیاهی فقیر و
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پراکنده است (افراخته و همکاران .)0832،مقدار متوسط تبخیر و تعرق به مراتب بیشتر از متوسط ساالنه بارندگی است .آب
مهمترین عامل محدود کننده رشد کشاورزی و تولید است .تغییرات زمانی و مکانی وسیعی در مورد درجه حرارت و خشکی وجود
دارد .خشکسالی نیز به عنوان یک پدیده موقت هر چند سال یک بار در این مناطق اتفاق میافتد و متعاقباً مشکالت خاص این
مناطق را بیشتر میکند (صفی نژاد.)0858،

شکل  :1کالس های مختلف اقلیمی کشور ایران

ایران با مساحتی در حدود  0448000کیلومتر مربع در جنوب غرب آسیا قرار گرفته و تقریبا از  25تا  40درجه شمالی و  24تا
 44درجه شرقی گسترش دارد .رشته کوههای اصلی ایران ،البرز و زاگرس میباشند که به ترتیب از غرب به شرق و از شمال به
جنوب شرق امتداد دارند .این رشته کوه ها نقش بسیار مهمی در توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارندگی در کل کشور ایفا میکنند.
اقلیم ایران به استثنای سو احل شمالی و منطقه کوهستانی غرب کشور ،خشک و نیمه خشک است .آب و هوای ایران با تابستان-
های گرم و خشک و زمستانهای سرد به ویژه در قسمتهای داخلی کشور ،بی نهایت قارهای است .دامنه تغییرات دمای هوا در
ایران در حدود  22تا  24درجه سانتی گراد است .دوره بارندگی در بخش های عمده ایران از آبان تا اردیبهشت به طول میانجامد و
در پی آن دوره خشک و گرم فرا می رسد که از اردیبهشت تا آخر مهرماه ادامه دارد .میانگین بارندگی ایران در حدود  240میلی متر
است که بیشترین میزان آن در دشتهای حاشیه دریای خزر و دامنههای البرز و زاگرس به ترتیب با  0800و  480میلی متر روی
میدهد .با وارد شدن به دشت های داخلی شرق و مرکز ایران مقدار بارندگی با پیروی از توپوگرافی محل به کمتر از  000میلی متر
کاهش مییابد (طاووسی.)0813 ،
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 -3موقعیت جغرافیایی و ویژگی های توپوگرافی ایران

 -4توسعه پایدار گیاهان دارویی با تغییر الگوی کشت
با توجه به اقلیم ایران و نامناسب بودن پراکندگی مکانی و زمانی در ریزشهای جوی کشور ،کمبود منابع آبی و نیاز به افزایش
تولیدات کشاورزی ،تغییر الگوی کشت راهکار اساسی جهت مدیریت صحیح منابع موجود در کشور است .الگوی کشت تعیین یک
نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار ،مبتنی بر سیاستهای کالن کشور ،دانش بومی کشاورزان و بهرهگیری در راستای حفاظت
محیط زیست است (بیگلری و پاکزاد .)0834 ،یکی از مؤلفههای اصلی کشاورزی پایدار ،الگوی کشت بهینه است .الگوی کشت
برنامهای است که با هدف مدیریت بهینهی ترکیب مکانی گیاه تدوین میشود .در این الگو نسبت تخصیص زمینهای مزروعی یک
منطقه به انواع محصوالت زراعی و باغی مانند گیاهان دارویی در یک فصل ،بر مبنای الگوی کشت منسجمی تعیین میگردد
(عمرانی .)0834 ،با اجرای الگوی کشت مناسب ،امنیت غذایی و پایداری تولید تضمین و افزایش بهرهوری ایجاد میشود ،منابع
تولید حفظ میشود ،با بهینهسازی الگوی کشت بهرهبرداری متعادل از منابع پایه صورت میگیرد ،با اجرای این الگو ،اثرات سوء
خشکسالی کاهش داده میشود .راهکار های تغییر الگوی کشت شامل انتخاب ارقام مناسب با توجه به اقلیم منطقه ،استفاده از
گیاهان با راندمان مصرف آب باال و مقاوم به خشکی و شوری نظیر گیاهان دارویی ،اجرای صحیح سیستم کشت کم و بدون
خاکورزی بجای سیستم کشت متداول ،اجرای سیستمهای آبیاری نوین ،تعیین زمان مناسب آبیاری با توجه به نیاز گیاه ،مدیریت
نوین مزرعه از نظر مصرف بهینه کود ،سموم و حفاظت خاک است (عمرانی .)0834 ،مطالعات گوناگونی به منظورتعیین الگوی
کشت بهینه در داخل و خارج کشور انجام شده است (آقاجان و همکاران2005 ،؛ المایرو و همکاران2008 ،؛ بالتر و فونتان2008 ،؛
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دوری و همکاران2008 ،؛ عرفانیف و همکاران2008 ،؛ فساخودی و همکاران2000 ،؛ جیل و همکاران2004 ،؛ هوری و ازاییز،
 .)2000که در ادامه به اختصار ،به بیان مختصری از آنها پرداخته میشود .در یک پژوهش میدانی علیزاده و همکاران ( )2002به
بررسی بهینهسازی الگوی کشت با هدف تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پرداختند .کرامت زاده و همکاران ( )2000با استفاده از
روش برنامه ریزی ریاضی مثبت به بررسی نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در اراضی پایین دست سد شیرین
دره بجنورد پرداختند .در این مطالعه میزان عرضه آب نیز با توجه به شرایط آب و هوایی در سناریوهای مختلف ترسالی ،نرمال و
خشکسالی از مجموع منابع مختلف آب نظیر سد ،چاه و رودخانه محاسبه شد .نتایج نشان داد که براساس تعادل تقاضای آب و
میزان عرضه در شرایط مختلف آب و هوایی ،قیمت تعادلی آب در بازار آب شبیهسازی شده ،معادل  404و  ،510به ازای هر
مترمکعب به ترتیب در شرایط نرمال و خشکسالی برآورد شد .طبق نتایج این مطالعه ایجاد بازار آب باعث افزایش رفاه کشاورزان
مناطق مختلف اراضی زیر سد شیرین دره بجنورد خواهد گردید ولی افزایش قیمت آب بدون ایجاد بازار آب باعث کاهش درآمد
کشاورزان ،افزایش درآمد دولت و افزایش مصرف نهادههای تولید در سطوح پایین قیمت و کاهش مصرف آنها در سطوح باالی
قیمت میگردد .کورتیگنانی و سورینی ( )2003با استفاده از مدل برنامهریزی ریاضی اثباتی )PMP(0به بررسی تأثیر افزایش هزینه
تأمین آب ،کاهش آب قابل دسترس و تغییر در قیمت محصوالت کشاورزی با در نظر گرفتن تکنولوژی کم آبیاری بر الگوی کشت
در کشور ایتالیا پرداختند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که افزایش هزینههای آب انگیزهای برای پذیرش تکنولوژی کم آبیاری
ایجاد نمیکند ،ولی کاهش میزان آب قابل دسترس یا افزایش قیمت محصوالت آبی میتواند در پذیرش تکنولوژی کم آبیاری مؤثر
باشد .مدل و راهکار هایی برای توسعه کشت گیاهان دارویی شامل :الگوی کشت نیمه صنعتی ،الگوی کشت مختلط ،الگوی کشت
دیم ،الگوی مرتعداری پیشنهاد شد که در الگوی کشت دیم ،در مناطق کم آب ،باید اقدام به کاشت گونههای مقاوم به خشکی نمود
که عدم نیاز به سرمایه ،اشتغالزایی و استفاده از زمینهای بال استفاده از نقاط قوت این مدل میباشد (آل محمد و رستمی.)0832 ،
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 -5اهمیت توسعه صنعت گیاهان دارویی در مناطق خشک و نیمه خشک و نقش آن در
چرخه اقتصاد
گیاهان دارویی از منابع با ارزشی هستند که در صورت شناخت علمی ،کشت و بهرهبرداری صحیح میتوانند نقش مهمی در
سالمت جامعه ،اشتغال زایی و صادرات غیر نفتی داشته باشند (امید بیگی .)0813 ،کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع
گیاهی در حال حاضر تنها  40تا  30میلیون دالر از تجارت جهانی گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است (کشفی بناب،
 .) 0883از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی بر جایگزین کردن مواد طبیعی گیاهان دارویی به جای ترکیبات مضر شیمیایی تأکید
ویژهای دارد (میردریکوند .)0880 ،با توجه به کشت گیاهان دارویی ،دستیابی به توسعه پایدار در این بخش ،باالخص در ابعاد کالن
توسعه اقتصادی -زیست محیطی ،بهداشتی ،اشتغال ،امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکی در عرصه ملی و جهانی ،به عنوان یک منبع
درآمد ارزی برای کشور محسوب میشود ،لذا سرمایهگذاری در این بخش ،سود کالنی داشته و زمان کوتاه بازدهی محصول موجب
میشود سودآوری آتی ،توجیه اقتصادی پیدا کند (فخرطباطبایی.)0818 ،
طبق برآورد صورت گرفته در سالهای اخیر ،ارزش بازار جهانی گیاهان دارویی و فرآوردههای آنها همواره با رشد قابل
توجهی ،رو به افزایش است .بخش اعظم بازار گیاهان دارویی دنیا ،به متابولیتهای ثانویه مشتق شده از این گیاهان مربوط میشود
که از ارزش افزوده باالیی برخوردار است .به گزارش سازمان خوار و بار جهانی ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی حدود صد
میلیارد دالر است که تا سال  2050به پنج تریلیون دالر خواهد رسید (کشفی بناب .)0883 ،علیرغم عرضه داروهای شیمیایی ،تولید
و مصرف داروهای گیاهی در جهان رو به افزایش است .در حال حاضر بخش عمدهای از انسانها برای تأمین نیازهای درمانی خود
به گیاهان دارویی وابستهاند .بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی ،حدود  25درصد کل داروهای مصرفی در سطح دنیا از
گیاهان و مشتقات گیاهی تأمین میشود و  80درصد جمعیت جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،برای درمان وابسته به
گیاهان دارویی میباشند (گوریب-فکیم .)2005 ،بنابراین با افزایش سطح کشت این گیاهان در شرایط متفاوت ،اعم از کشت دیم
میتوان صنعت داروسازی را توسعه بخشید .بطور نسبی گیاهان دارویی با داشتن برخی ویژگیها در مقایسه با گیاهان زراعی و باغی
توانایی آن را دارند تا در اراضی کم بازده مورد کشت و کار قرار گیرند .مواد مؤثر گیاهان دارویی ،یعنی ارزشمندترین بخش تولید
گیاه از نقطه نظر اقتصادی ،بر خالف گیاهان زراعی و باغی تحت تاثیر تنشهای محیطی افزایش مییابد .به عبارت دیگر میزان
بازدهی اقتصادی مواد دارویی در گیاهان دارویی تحت تأثیر شرایط دشوار محیط افزایش مییابد (کشفی بناب .)0883 ،از طرفی به
دلیل نبود ماشینهای مکانیزاسیون در مورد کاشت و داشت و برداشت گیاهان دارویی ،تولید این گیاهان قادر است میزان اشتغال و
درآمدزایی برای نیروی کار را در مزارع به شدت افزایش دهد .به طور متوسط هر هکتار کشت گیاهان دارویی پنج تا ده برابر غالت
1. Positive Mathematical Programming
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و دو تا سه برابر کشت گیاهان جالیزی درآمد خالص نصیب زارعین آن میکند (آل محمد و رستمی .)0832 ،بنابراین عالوه بر سود
کالنی که از کشت پایدار گیاهان دارویی ،در بازار جهانی نصیب کشور ایران میشود ،میتواند با ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف
تولید و فرآوری محصوالت گیاهان دارویی ،شرایط اقتصادی و اجتماعی زارعین دیمکار و جوانان بیکار کشور را نیز بهبود ببخشد
(لباسچی .)0881 ،ضمن اینکه به دلیل مقاوم بودن گیاهان دارویی به بیماریها و آفات ،تولید آنها در نظامهای کم نهاده از جمله
نظام ارگانیک از نظر اقتصادی توجیه پذیر میباشد (فآو.)2005 ،

 -6سازگاری و عملکرد گیاهان دارویی در مناطق خشک و نیمه خشک
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گیاهان سازگار،گیاهانی هستند که کامالً با شرایط اقلیمی منطقه سازگار بوده و فنولوژی خود را کامل نموده و میزان عملکرد
محصول آنها در حد معمول ،و کشت و کار آنها در منطقه ،اقتصادی میباشد.گونههای مختلف گیاهان دارویی در رویشگاههای
طبیعی با شرایط متفاوت اکولوژیکی ،سازگاری کامل پیدا نمودهاند .شرایطی که از مناطق خشک تا بسیار مرطوب را در برگرفته
است .تفاوت و کیفیت مواد موثر گیاهان دارویی در شرایط مختلف اقلیمی را میتوان به نوع گونه و منشاء ترکیبات مواد موثر آنها
دانست .سازگاری برخی گیاهان دارویی چند ساله برای کشت در دیمزارهایی با بارندگی متوسط در سالهای اخیر تشخیص داده
شده است (پذیرا و همایی .)0884،برخی دیگر از گیاهان دارویی در مرحله تحقیق و تشخیص میزان سازگاری و عملکردهای کمی
و کیفی قرار دارند .برخی گونه های آویشن محلی ضمن اثبات سازگاری خود برای کشت در دیمزارها ،دارای مواد موثر باال با
بهترین کیفیت از نظر ترکیبات اصلی تشخیص داده شدهاند (زینلی و همکاران .)0838 ،بسیاری از گونههای گیاهی دارویی به دلیل
رشد و سازگاری در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ،دارای مشخصات یک گیاه مقاوم و متحمل به شرایط خشکی هستند.
برگهای کوچک یا سوزنی و ضخیم ،شاخص سطح برگ محدود ،ریش های عمیق و گسترده ،رنگ روشن ،از جمله خصوصیات
گیاهان مقاوم به خشکی میباشند .یکی از ویژگیهای اغلب گیاهان دارویی ،دارا بودن باالترین مواد موثر در هنگام اوایل گلدهی
است .معموال این زمان مصادف با شروع گرما و خشکی میباشد .همچنین این گیاهان قادرند از منابع موجود ،به رغم محدود بودن
آنها در محیط ،به ویژه آب ،به نحو موثری استفاده نموده و رشد نمایند (محمدی گلرنگ .)0884 ،این گیاهان با سیستمهای ریشه
ویژه قادرند رطوبت موجود در خاک را جذب نموده و آب را در اندام های خود ذخیره نمایند و به هنگام حاکم شدن خشکی شدید
فیزیکی در رویشگاه ،با اندامهای ویژه خود مانند :کرک و کوتیکول ضخیم در سطح برگها و ساقه ها ،وجود تیغ در سطح ساقه ها و
برگهای گوشتی استفاده نمایند و از اتالف بیش از حد آب جلوگیری کنند ،این ویژگیها گیاه را قادر میسازد تا در اقلیم خشک
بدون نیاز به آبیاری ،بقاء یافته و شادابی و سرسبزی خود را حفظ نمایند .گونههای سازگار نظیر بالنگو  ،خاکشیر ،قدومه ،بارهنگ
تخم مرغی ،زیره سبز ،هندوانه ابوجهل ،سنجد ،بذرالبنج یزدی ،گل ماهور ،آرتیشو ،زنیان ،بابونه اروپایی ،رزماری و خارمریم نیر از
جمله گیاهان دارویی مقاوم به خشکی هستند .این گیاهان بیشتر به صورت دیم و یا با آبیاری محدود ،تولید میشوند که این پدیده
مزیتهای اقتصادی مناسبی را در پی دارد (منگل و کیرکبی.)2000 ،

 -7گیاهان دارویی و کشت دیم
یکی از روشهای تولید محصوالت کشاورزی ،روش کشت دیم است که مخصوص مناطق خشک و نیمه خشک میباشد .در
این نوع از کشت ،رشد و تولید محصول متکی بر بارندگیها و رطوبت ذخیره شده در خاک بوده و نیازی به انجام آبیاری و استفاده
از ذخایر آبهای تجدیدپذیر ندارد .این مزیت با توجه به شرایط اقلیمی و ذخایر آبهای تجدیدپذیر کشور یک مزیت کلیدی
محسوب میگردد .در واقع با توسعه کشت دیم بدون هیچگونه مصرف اضافی از منابع آبی تجدیدپذیر کشور ،ظرفیتهای تولید غذا
افزایش خواهد یافت (لباسچی .)0881 ،انتخاب گیاهان دارویی مناسب برای دیمکاری در شرایط مختلف دیم کشور نیازمند شناخت
ویژگی-های گونه و نیازهای اکولوژیک و زراعی آنها می باشد .تنوع گونه های گیاهان دارویی در کشور ایران و رویشگاههای
متفاوت آنها ،شانس انتخاب گونههای مختلف برای کشت در دیمزارهای مختلف کشور را افزایش داده است .به طوری که در
دیمزارهای کم باران کشور میتوان از برخی گون های دارویی سازگار استفاده نمود و عملکرد اقتصادی با مواد موثر مطلوب را نیز
بدست آورد (خیری و توری .)0838 ،در شرایط دیم  ،آب عامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی است .اولین گام بسیار
موثر در دیمکاری ذخیره بارش سالیانه در خاک است .از آب ذخیره شده در خاک ،ریشه گیاهان زراعی میتوانند برای تولید
محصول استفاده نمایند  .در طول فصل رویش آب ذخیره شده در داخل خاک ممکن است با حرکت رو به باال و سطح زمین در اثر
تبخیر از دست برود .قسمتی از این آب ذخیره شده در خاک توسط ریشهها جذب شده و به صورت تعرق از محیط خارج میشود
.معموال در مناطقی که میزان بارندگی بیش از  250میلی متر باشد ،کشت دیم انجام میگیرد (کدوری و همکاران .)0835 ،در
ایران ،مناطق شمال غرب و غرب کشور (ارومیه ،کردستان ،کرمانشاه ،همدان ،زنجان ،تبریز) و قسمتهایی از شمال و شمال شرق
(گرگان ،خراسان شمالی ،مازندران و گیالن) و در جنوب استان اصفهان ،چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد ،تهران،
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قزوین و قسمتهایی از استان فارس کشت صورت میگیرد .گونههای مختلف گیاهی ،سازگاریهای متفاوتی در شرایط دیم دارند.
برخی گونههای گیاهی دوره رشد خود را کوتاه و از خشکی یا کم آبی فرارکرده و برخی با ریزش برگ ،تغییر شکل ظاهری و رنگ،
افزایش امالح ،شرایط خشکی را تحمل میکنند .گونهای مناسب شرایط کم آبی و دیم مناطق نیمه خشک ایران از نظر شکل
ظاهری ،وضعیت برگها و ریشهها ،به نحوی هستند که بتوانند خشکی های ناشی از پراکنش نامناسب بارندگی را در اغلب دیمزار-
ها کشور به خوبی پشت سر گذاشته و دوره زندگی خود را تکمیل نمایند .ریشههای گیاهان سازگار در شرایط دیم ،معموال بلند و
گسترده است .ریشه در شرایط کم آبی با کاهش رطوبت طویل شده و برگ گیاهان مناسب مناطق دیم ،معموال کوچک یا باریک با
رنگهای روشن هستند .برگها در این حالت کمترین تعرق را داشته و باعث جلوگیری از پژمردگی گیاه میشوند .تعداد و اندازه
روزنههای برگ ها نیز در شرایط کم آبی کاهش مییابد تا آب کمتری از این طریق از دست برود .در شرایط دیم به دلیل محدود
بودن بارندگی ،مصرف کود نیز محدود میگردد .مصرف محدود و بهینه کودهای شیمیایی ضمن تغذیه مناسب و مطلوب گیاهان
دارویی دیم و رفع نیازهای فیزیولوژیک آنها ،عدم آلودگی آنها را به عنوان یک محصول دارویی سالم و ارگانیک ،مشخص مینماید
(شریفی عاشور آبادی و همکاران.)0884 ،
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یکی از ویژگیهای بوم شناختی مناطق خشک و گرمسیری بروز انواع تنشهای محیطی است و تنشها مهمترین عامل
افزایش کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی و معطر هستند (بسحاق و همکاران .)0830 ،طبق مطالعات انجام شده ،تنش
آبی موجب تغییر در مقدار اسانس استخراج شده و همچنین ترکیبات موجود در گیاهان دارویی میشود (سابیه و همکاران.)0333 ،
نتایج متفاوتی نشان داده که کشت گیاهان در شرایط دیم و کم آبی سبب افزایش کمیت و کیفیت گیاهان دارویی میشود و
برعکس تنشهای خشکی شدید و آبیاری زیاد ،میتواند عملکرد گیاهان را بشدت کاهش دهد .در آزمایشی به منظور بررسی تاثیر
رطوبت خاک بر عملکرد کمی و درصد اسانس گیاه بومادران مشخص شد که آبیاری کامل و همچنین تنش شدید آب ،موجب
کاهش عملکرد گل و اسانس می شود .در حالی که اعمال تنش مالیم و متوسط ،موجب افزایش عملکرد گل و درصد اسانس
گردید .این مطلب مبین استفاده بهینه از منابع آبی در تولید گیاهان دارویی میباشد (شریفی عاشورآبادی و همکاران.)0888 ،
همچنین بررسیها نشان داده که بسیاری از روستاهای تنش خیز ایران اگر چه دارای منابع کم بهره هستند ولی در این نقاط  ،مواد
مؤثره گیاهانی نظیر اسفرزه ،ماریتیغال ،حنا ،آنغوزه ،شیرین بیان ،باریجه ،عناب و وشا به شدت افزایش مییابد (امید بیگی.)0881،
تحقیقات محققان نشان داد که درصد اسانس در گیاهان دارویی مثل آویشن و بابونه تحت شرایط تنش مالیم خشکی افزایش
مییابد (لتکامو و همکاران .)0334 ،کشت گیاهان دارویی در شرایط دیم سبب افـزایش ترکیبـات اصـلی اسانس گشنیز شامل
لینالول ،آلفا-پینن ،گاما-ترپینن ،ژرانول استات ،کـامفور ،ژرانیول و کاهش معنیدار دو ترکیب - 2دکنال و - 2دکنـول گردیـد
(احمدیان و نورزاد .) 0838 ،گل محمدی ذاتاً نسبت به کم آبی مقاوم است و در مناطق نسبتاً خشک که میزان بارندگی سالیانه کمتر
از  250میلیمتر است ،به خوبی رشد میکند (محمدی و همکاران .)0835 ،همچنین نتایج نشان داده با اعمال آبیاری تکمیلی در
صورت لزوم ،میتوان عملکرد گیاهان را در شرایط کشت دیم افزایش داد .پژوهشگران در بررسی تاثیر کشت دیم و آبیاری تکمیلی
بر آویشن دنایی ،گزارش کردند که استفاده از آبیاری تکمیلی موجب افزایش عملکرد اقتصادی در آویشن گردید (کدوری و
همکاران.)0835 ،

 -9مدیریت منابع آب با کشت گیاهان دارویی
امروزه افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا منجر به بهره وری بیش از حد از منابع محدود سطحی و زیرزمینی شده
است .در بخش کشاورزی به تنهایی 32 ،درصد از آب استحصال شده از منابع زیرزمینی صرف تولید میشود .که به دالیلی هم
چون ازدیاد جمعیت ،افزایش نیاز غذایی ،توسعه بهداشت و گسترش فعالیت های اقتصادی ،تقاضای بهره گیری از این منابع روبه
افزایش است .ا ز طرفی الزام در صرفه جویی آب ،به ویژه در کشورهایی که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارند و بهره برداری
بهینه از آب ،مساله حیاتی است که باید رعایت شود (دادگر و نظری .)0881 ،بی شک گیاهان آب دوست به دلیل نیاز به آبیاری
مداوم ،برای حفظ و زنده مانی آنها ،تامین مقادیر زیادی از آب را طلب میکند .در حالی که استفاده از گیاهان سازگار ،به دلیل
توانمندی که در استفاده از امکانات محیط دارند ،در صرفه جویی آب ،نقش بسیار موثری را ایفاء مینمایند .در حال حاضر ،توجه
بسیار زیادی به انتخاب گیاهان جایگزین برای مناطق خشک و نیمه خشک شده است (عظیم زاده و طلیعی .)0882 ،تعداد از
گیاهان دارویی به دلیل سازگاری با اقلیم خشک و نیمه خشک ،توقع آبی پایینی دارند که با کشت و توسعه آن ها می توان نقش
مؤثری بر حفظ منابع محدود آب ایفا نمود (جدول  0و  .)2بنابراین با توجه به وضعیت منابع آبی می توان از ظرفیت بسیار باالی
گیاهان دارویی برای حفظ این منابع و رونق اقتصادی استفاده کرد (افراخته و همکاران.)0834 ،
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 سهم بخش های سه گانه از مصرف آب:2 شکل

نام فارسی
عناب
زرشک

1011  بهار،)13 : (پیاپی1  شماره،سال پنجم

درمنه
آویشن
اسطوخودوس
بومادران
بالنگو
خاکشیر
زیره سبز
هندوانه ابوجهل
سنجد
آرتیشو
زنیان
خارمریم
زرین گیاه
کلوس
اسفرزه
مرزه
نسترن کوهی
موسیر
اسپند
شیرین بیان
آنغوزه

) برخی از مهمترین گیاهان دارویی مقاوم به خشکی (با نیاز آبی کم-1جدول
نام علمی
شماره
نام فارسی
نام علمی
24
پنج انگشت
Ziziphus zizyphus
Vitexagnus castus
25
گرگ تیغ
Berberis vulgaris
Lycium depyessum
تنگرس یا
24
Artemisa vulgaris
Amygdalus lycioides
بادام خارآلود
21
اشک
Thymus vulgaris
Halimodendron halodendron
28
عقربان
Lavandula stoechas
Sophora hortensis
23
بادام کوهی
Achillea millefolium
Amygdalus scoparia
80
اسکنبیل
Lallemantia royleana
Calligonum
80
تاغ
سیاه
Descurainia sophia
Haloxylon aphyllum
82
قره داغ
Cuminum cyminum
Nitraria schoberi
88
درمنه
Citrullus colocynthis
Artemisia siberi
84
دم گاوی
Elaeagnus angustifolia
Smirnovia iranica
85
ارمک
Cynara scolymus
Ephedra intermedia
84
مار
علف
Carum copticum
Capparis spinosa
81
پرند
Silybum marianum
Pteropyrum oucheri
88
قیچ
Dracocephalum kotschyi
Zygophyllum eyrypterum
83
برگ نو
Kelussia odoratissima
Ligustrum vulgare
40
بید
Plantago psyllium
Salix
40
گل مغربی
Satureja hortensis
Oenothera biennis
42
بابونه
Rosa canina
Matricaria chamomilla
48
مخلصه
Allium stipitatum
Tanacetum parthenium
44
رزماری
Peganum harmala
Rosmarinus officinalis
45
علف گربه
Glycyrrhiza glabra
Nepeta cataria
44
گل ماهور
Ferula assa-foetida
Verbascum phlomoides

رفرنس
؛0835 ،(کدوری و همکاران
)0834 ،لباسچی
)0834 ،(لباسچی
)0834 ،(لباسچی
)0834 ،(لباسچی
)0834 ،(لباسچی
)0835 ،(کدوری و همکاران
)0835 ،(کدوری و همکاران
)0835 ،(کدوری و همکاران
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 گیاهان دارویی کشت شده در شرایط دیم-2 جدول
اندام دارویی
نام فارسی
نام علمی

شماره
0
2
8
4
5
4
1
8
3
00
00
02
08
04
05
04
01
08
03
20
20
22
28

شماره

سرشاخه های گلدار

اسطوخودوس

Lavandula angustifolia

0

خامه
گلبرگ ها
صمغ گیاه
سرشاخه گلدار
برگ و روغن برگ و میوه
سرشاخه گلدار
سرشاخه گلدار

زعفران
گل محمدی
باریجه
آویشن
زیتون
مریم گلی
آویشن دنایی

Crocus sativus

2
8
4
5
4
1
8

Rosa damascena
Ferula gummosa
Thymus daenensis
Olea europaea
Salvia officinalis
Thymus daenensis

3
00
00
02
08
04
05
04
01
08
03
20

Thymus caramanicus
Thymus vulgaris L
Rosmarinus officinalis
Elaeagnus angustifolia
Achillea millefolium
Artemisia persica
Ferula assa-Foetida
Glycyrrhiza glabra
Onobrychis viciaefolia
Echium amoenum
Hyssopus officinalis
Aloysia citrodora

آویشن کرمانی
آویشن باغی
رزماری
سنجد
بومادران
درمنه ایرانی
آنغوزه
شیرین بیان
اسپرس
گل گاوزبان
زوفا
به لیمو

سرشاخه گلدار
سرشاخه گلدار
سرشاخه گلدار
میوه و گل
سرشاخه گلدار
سرشاخه گلدار
صمغ
اندام زیرزمینی
دانه ،اندام هوایی
گل
سرشاخه گلدار
برگ

(کدوری و همکاران)0835 ،
(کدوری و همکاران)0835 ،
(کدوری و همکاران)0835 ،
(کدوری و همکاران)0835 ،
(کدوری و همکاران)0835 ،
(کدوری و همکاران)0835 ،
(کدوری و همکاران)0835 ،
(کدوری و همکاران)0835 ،
(باقری)0810،
(لباسچی)0831 ،
(لباسچی)0831 ،
(لباسچی)0831 ،
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امروزه کمبود آب و تالش برای دسترسی به منابع آب شیرین از مهمترین دغدغههای کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه
خشک از جمله ایران است .از آنجا که بخش اعظمی از ایران در آب و هوای خشک و نیمه خشک واقع شده است ،در صورت عدم
وجود یک برنامه ریزی و طرح جامع و بهم پیوسته برای این نواحی ،باید انتظار پیش روی بیابانها و مهاجرت مردم از این نواحی و
ایجاد مشکل در سطح ملی را داشت (برازنده پور و همکاران .)0835 ،در حالیکه در حدود یک سوم جمعیت جهان با مشکل کمبود
آب مواجه هستند .امروزه کمبود آب و تالش برای دسترسی به منابع آب کافی با کیفیت قابل قبول از مهمترین دغدغههای عمده
کشورهای جهان از جمله ایران دانست .برنامه الگوی کشت با توجه به نوع محصوالت متناسب با شرایط اقلیمی هر کشور ،پایداری
تولیدات کشاورزی و بحث امنیت غذایی را تضمین میکند و این موضوع منجر به استفاده درست و منطقی از تواناییها و
استعدادهای هر منطقه میشود و در نهایت افزایش بهرهوری و پایداری منابع طبیعی را به همراه خواهد داشت (مردانی بلداجی،
 .)0885از طرف دیگر ،استفاده بی رویه از نهادههای شیمیایی در بخش کشاورزی باعث بروز مشکالت عمدهای در سالمت افراد
جامعه شده است .عدم توجه به اصول ابتدایی کشت و کار گیاهان و در نظر نگرفتن شرایط اکولوژیکی کشت از جمله عوامل اصلی
استفاده از نهادههای شیمیایی جهت جبران خسارت از بین رفتن محصول است .این امر خود باعث تولید گیاهان و غذاهای ناسالم و
غیر ایمن میشود .لذا یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فعالیت انسانها به ویژه در بخش کشاورزی ،آب و هوا است به طوری که
هر کشتی در هر منطقه ای باید با توجه به شرایط اقلیمی آن منطقه صورت پذیرد و در غیر این صورت عملیات کشاورزی ممکن
است با شکست مواجه شود .بدین منظور قبل از هر گونه توصیه زراعی ،باید نسبت به تعیین الگوهای رفتاری بلند مدتِ عوامل
اقلیمی اقدام شود .در گام بعدی الزم است خصوصیات خاکی و توپوگرافی منطقه شناسایی و در نهایت گیاهان سازگار با آن اقلیم
انتخاب شوند .اجرای اصولی این چهارچوب خود باعث ایجاد کشاورزی پایدار و تولید محصوالت کشاورزی سالم و ایمن با کمترین
نهاده خارجی و ارتقاء سطح سالمت افراد خواهد شد (شبان و همکاران .)0884 ،شرایط فعلی کشور ،متکی بودن اقتصاد ایران بر
درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری درآمدها از مسائل سیاسی و اقتصادی و در نتیجه آسیبپذیری اقتصاد کشور را بهخوبی نمایان می-
سازد .یکی از راه های مقابله با این چالش ،توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سبب افزایش صادرات غیر
نفتی شود در این میان گیاهان دارویی و صنعتی عالوه بر نقش خاصی که در اقتصاد داخلی دارند ،میتوانند تأثیر به سزایی در امر
صادرات غیر نفتی داشته باشند (محبی .)0832 ،طبق برآوردهای صورت گرفته در سالهای اخیر ،ارزش بازارهای جهانی داروهای
گیاهی که شامل گیاهان دارویی و فرآوردههای آنها است ،همواره با رشد قابل توجهی رو به افزایش بوده است .با توجه به اینکه
بخش اعظم بازار گیاهان دارویی دنیا ،به تولید و عرضه متابولیتهای ثانویه مشتق از این گیاهان مربوط میشود ،لذا متابولیتهای
ثانویه معموالً از ارزش افزوده بسیار باالیی برخوردار هستند .در نتیجه الگوی کشت نقشه راهی است که به ما نشان میدهد با توجه
به منابع موجود ،چه محصوالتی را کجا و به چه مقدار و در چه مدتی از طول زمان تولید کنیم (موسوی و خاتمی .)0835 ،با توجه
به شرایط خشکسالی و بحران کم آبی و از طرفی نقش و کاربرد گیاهان دارویی در صنعت ،لزوم توجه به تغییر الگوی کاشت این
گیاهان اهمیت زیادی دارد .انتخاب گیاهان دارویی مقاوم به خشکی با نیاز آبی کم و توسعه این گیاهان با ارزش در کشتزارها به
صورت دیم ،از مهمترین راه های رسیدن به یک الگوی کشت مناسب در مناطق خشک و نیمه خشک است .گیاهان دارویی سازگار
با اقلیم خشک و نیمه خشک ،توقع آبی پایینی دارند و به دلیل این که در صنایع مختلف (غذایی ،دارویی ،آرایشی -بهداشتی)
استفاده میشوند ،ارزش افزوده آن ها باال خواهد بود (طباطبایی یزدی.)0838 ،

یکی از مهمترین اقدامات پیش از کاشت هر گونه گیاهی ،بررسی خصوصیات اگرواکولوژیکی گیاه میباشد .چرا که با کشت
گیاهان سازگار با شرایط منطقه نیاز به نهادههای کشاورزی کمتر شده و تولید محصول با خطرات کمتری مواجه میشود و سالمت
محصول و مصرف کنندگان حفظ خواهد شد .در شرایط دیم نیز به دلیل محدود بودن بارندگی ،مصرف کود نیز محدود میگردد.
مصرف محدود و بهینه کودهای شیمیایی ضمن تغذیه مناسب و مطلوب گیاهان دارویی دیم و رفع نیازهای فیزیولوژیک آنها ،عدم
آلودگی آنها را به عنوان یک محصول دارویی سالم و ارگانیک ،مشخص مینماید (مطیعی لنگرودی و شمسایی .)0888 ،ترویج و
توسعه کشت گیاهان دارویی به همراه احداث صنایع تکمیلی مرتبط با آن میتوان فرصت های شغلی بسیاری را برای جوانان ،بویژه
در مناطق بومی فراهم نمود .با ترویج کشت و مصرف گیاهان دارویی و فرآوری آن ،می توان گام مهمی در کاهش استفاده از
داروهای شیمیایی و ارتقا سالمت عمومی جامعه برداشت .برای حفظ منابعی پایدار در کشاورزی انتخاب یک الگوی کشت بهینـه
کـه در آن عـالوه بـر داشـتن شـرط حداکثر درآمد ممکن برای کشاورز به استفاده صحیح و اصـولی از منـابع نیـز توجـه شـود
ضـروری اسـت (کوچکی .)0814 ،تغییر الگوی کاشت به سمت گیاهان دارویی در شرایط دیم به دلیل سازگاری برخی از این
گیاهان با اقلیم خشک و نیمه خشک ،یکی از مهمترین اقدامات در پیشبرد اهداف ملی و دستیابی به معیارهای جهانی در راستای
تحقق سالمت جامعه ،خودکفایی ،ایجاد اشتغال ،توسعه اقتصادی و زیست محیطی ،امنیت غذایی و حفظ ذخایر ژنتیکی میباشد
(محمدی و بوستانی.)0888 ،
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کشاورزی پایدار» ،مجموعه مقاالت هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ،کرج :پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
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چکـیده
دنیای امروز ما با گسترهی بحرانهای زیستمحیطی مختلف ،بهعنوان یک ارثیهی شوم به مارسیدهاست .کاهش کیفیت
خاک ،آب و منابع دریایی ،نازک شدن الیه ازن ،تغییرات اقلیمی و از بین رفتن تنوع زیستی از جمله تهدیداتی می باشد که
در این ارثیه شوم نصیب ما گردیده است که حاصل رشد روز افزون جمعیت ،تجاوزهای نامحتاطانه و استفاده بی مالحظه
علیه طبیعت و پایههای وجودی ما است .رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن توسته تکنولوژی و فعالیتهای اقتصادی
موجب گردیدهاست تا برای پاسخگویی به تأمین مایحتاج جمعیت بشری فشار بسیار زیادی بر روی منابع طبیعی وارد شود
و در نتیجه تخریب محیط زیست در مقیاس وسیعی اتفاق بیافتد .مقابله با چنین موقعیت فاجعه باری ،بسیار سخت اما
امکان پذیر است و راه حلهای گوناگونی وجود دارد که شعاع تأثیر آنها متفاوت می باشد .از جمله راهکارهای پیشنهادی
جلب مشارکت عمومی است که منجر به کاهش آالیندهها شده و از تخریب محیط زیست جلوگیری مینماید .برای جلب
مشارکت مردم هم نیاز به اطالعرسانی و آشنائی با موضوعات زیست محیطی و آموزش حفاظت از محیط زیست می باشد
و در این صورت امکان نجات زمین خواهدبود .پژوهش حاضر یک تحقیق علمی کاربردی است که با هدف بررسی نقش
آموزش محیط زیست در دستیابی به توسعه پایدار با رویکرد استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست صورت گرفت.
گویههای این پژوهش در جامعه ای به میزان  622نفر و تعداد  225نمونه بررسی شد .این تحقیق به روش نمونهگیری
تصادفی ساده و با ابزار پرسشنامه انجام گرفت .در ادامه برای کلیه دادههای استخراج شده از پرسشنامه ،آمار توصیفی
شامل شاخصهای فراوانی ،درصد فراوانی ،درصد متغیر ،درصد تجمعی در جدول جداگانه درج شد .نتایج حاصل از تحلیل
توصیشی پرسشنامه توسط نرم افزار آماری  SPSSنشان میدهد که آموزش بر استفاده از فناوریهای سازگار با محیط
زیست و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار تأثیر نسبتا زیادی داشته است که  ٪93از پاسخ دهندگان به آن اشاره نمودهاند.
واژگـان کلـیدی :فناوری ،آموزش ،توسعه پایدار ،آموزش محیط زیست ،فناوریهای سازگار با محیط زیست

 -0فارغ التحصیل ،کارشناسی ارشد ،مدیریت ایمنی.بهداشت.محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب .دانشکده مدیریت
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تاریخ زندگی در کره زمین ،تاریخ تأثیر متقابل موجودات زنده با محیط خود بوده است .در واقع شکل فیزیکی و نحوه زندگی
گیاهان و حیوانات تحت تأثیر محیط قرار داشته است .اگر تمامی دوران عمر زمین را در نظر آوریم ،مشاهده میکنیم که مسیر
مخالف آن ،یعنی جائی که زندگی در محیط اطراف تأثیر عمده نهاده باشد بسیار اندک است .فقط در یک لحظه ی زمانی ،یعنی
قرن حاضر است که یک گونه از موجودات زنده (انسان) با دستیابی به نیروی شگرف ،قادر شده است که ماهیت دنیای خویش را
دگرگون کند .در طی قرن گذشته ،توان این نیرو نه تنها از نظر قدرت تخریبی افزایش یافت ،بلکه ماهیت آن نیز تغییر کرد.
مهمترین زنگ خطری که در باره تأثیر صدمات انسان بر محیط به صدا در آمده ،آلودگی هوا ،زمین ،رودخانهها و دریاها با مواد
خطرناک و مرگآور است .این آلودگی در بسیاری از موارد غیر قابل جبران است .سلسله زیانهایی که به این وسیله به وجود می
آید ،نهتنها در دنیایی که باید زندگی را در خود بپروراند ،بلکه حتی در بدن موجودات زنده نیز به صورتی غیر قابل برگشت ادامه
مییابد ()0
کشورهای صنعتی هر روز بیشتر از روز پیش با اثرات نامطلوب تکنولوژی و فعالیتهای اقتصادی بر محیط زیست ،مانند
آلودگی آب و هوا ،شرایط رو به زوال شهری و روستایی ،سر و صدا و تراکم روبرو شدند .آنها نگران تخریب محیط زیست و
تهدیدات حاصل از آن برای سالمتی و رفاه خود بودند .بیداری کشورهای صنعتی نسبت به مسایل محیط زیست و سیاستهائی که
برخی از آنها بهعنوان «توقف رشد» در پیش گرفتند موجب بروز سوءظن کشورهای رو به رشد گردید که عقیده داشتند صنعتی
شدن سریع و نوآوریهای تکنولوژیکی منجر به وفور نعمت و ایجاد فقر در کشورهای عقب افتاده خواهدشد .ملل در حال رشد ،ملل
پیشرفته را متهم کردند که نگرانی از محیط زیست را ،بهعنوان بهانهای برای جلوگیری از رشد ملل جهان سوم به کار میبرند و
بدین طریق برتری اقتصادی خود را بر آنها حفظ می کنند .ملل فقیرتر در آغاز درک این مطلب بودند که زندگی تجمالتی و
اسرافکارانهی جوامع پیشرفتهای که تنها یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند و دو سوم منابع جهانی را می بلعند ،ممکن
است تخریبی فراتر از حد قابل ترمیم در اقیانوس ها ،زمین و فضا یعنی محیط زیست به بار آورد .از طرف دیگر کشورهای پیشرفته
نگران جمعیت زیاد و ارقام صعودی آمار موالید در کشورهای رو به رشد بودند .اگر این ارقام کنترل نشده باقی می ماند ،میتوانست
سیستم حمایت از زندگی جهانی را به نقطه ای غیر قابل بازگشت از عدم تعادل سوق دهد .وضع کشورهای رو به رشد از نظر
نگرانی آنها درباره ی محیط زیست و در تعارض بودن آن با وضع کشورهای رو به رشد از نظر نگرانی آنها درباره ی محیط زیست و
در تعارض بودن آن با الزام آنها برای پیشرفت ،قابل درک بود .مفاهیم اولیه ی محیط زیست با تجربیات کشورهای صنعتی خدشه
دار گردید .بدین طریق نگرانی از اتمام منابع انرژی گردانندهی چرخ صنایع ،به خطر افتادن زندگی وحش ،آلودگی هوا ،آب و محیط
صوتی و از بین بردن زبالههای جامد روزافزون ،بر نگرانی از گرسنگی ،از بین رفتن خاک و بیماری و بهداشت پیشی گرفت (.)2
کشورهای رو به رشد از این واهمه داشتند که این اقدامات قیمت تجهیزاتی که آن ها از کشورهای پیشرفته خریداری میکنند
را باال ببرد .این موضوع برای کشورهای رو به رشدی که سعی میکردند در تجارت جهانی برای خود جای پایی باز کنند ،بازتاب
شدیدی در پی داشت (.)3
انتظار پرداخت بهای بهبودی زمین توسط ملل فقیر از سوی کشورهایی که خود بیشترین آسیب ها را به زمین وارد می کنند
بی عدالتی محض است .تدریجا آشکار می شود که مسائل زیست محیطی کشورهای پیشرفتهی صنعتی با مسایل محیط زیست
کشورهای رو به رشد متفاوت است .در حالی که کشورهای صنعتی از آلودگی حاصل از رفاه رنج می برند ،کشورهای رو به رشد با
آلودگی حاصل از فقر رو به رو هستند .در حالی که در کشورهای رو به رشد ،زندگی خود به علت گرسنگی ،بیماری ،سوء تغذیه ،بی
آبی ،شرایط نابهنجار مسکن و بالیای طبیعی در خطر است ،چگونه آنها می توانند نگران تخریب کیفیت زندگی» باشند؟ چنین
مسایلی که در اثر کم رشدی بوجود آمده است ممکن است از دید ملل پیشرفته مسایلی سنتی مسایلی که در اثر "کم رشدی"
بوجود آمده است ممکن است از دید ملل پیشرفته مسایلی سنتی باشند ،ولی تا آنجا که به ملل در حال رشد مربوط می شود این ها
مسایل محیط زیست هستند گسترش دامنهی نگرانی درباره محیط زیست ،از کاهش آلودگی و حفاظت زندگی وحش به موضوعاتی
که شامل بی عدالتی اجتماعی و اصالحات ارضی می شد ،باعث از بین رفتن خصومت کشورهای رو به رشد و افزایش عالقه و
توجه آنان به محیط زیست شد .تا جائیکه مقامات و تصمیم گیرندگان کشورهای جهان على الخصوص کشورهای توسعه یافته به
این باور رسیدند که اگر اقدامات بین المللی در خصوص جلوگیری از آلودگی محیط زیست جهانی بهعمل نیاید ،زندگی در کره زمین
در آینده دچار مشکالت عظیمی خواهد شد و چه بسا که جبران ناپذیر نیز باشد .بنابراین موضوع حفاظت از محیط زیست توجه ویژه
دولتها را به مسئله «توسعه پایدار » معطوف کرد (.)0
در بیشتر نقاط جهان ،عدم آگاهی مردم از مسایل محیط زیست یکی از علل مهم تخریب محیط و از میان رفتن منابع آن
است .توده ی مردم به درستی نمی دانند که چگونه معادل آنچه که از طبیعت میگیرند را مجددا به آن بازگردانند و اصوال کدام
منابع غیر قابل بازگشت می باشند .چنانچه سطح آگاهی مردم در اینگونه موارد افزایش نیاید و از رابطه نزدیک و نقش مهم خود در
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حفظ محیط زیست آگاه نشوند ،نمیتوان امیدی به حفاظت و بهسازی محیط زیست از سوی آنها داشت .روشن شدهاست که
انسانها هم ،نظیر دیگر موجودات ،باید با محیط زیست جمعی سازگار شوند ،چرا که در غیر این صورت نابود خواهند شد .طبیعی
است که جامعه جهانی برای آماده کردن شهروندان جهان در مقابله با تباهی مستمر محیط زیست ،به آموزش و یادگیری روی آورد.
اساس سازگاری انسان و محیط زیست در آموزش است (.)0
دو شیوه برای برخورد با معضالتی که در پیش روی ماست وجود دارد :یک شیوهی معمول و متداول در برخورد با معضالتی
است که در گذشته وجود داشته و علیرغم پیشرفتهای بسیار ،شکستهای فراوانی نیز به بار آورده است و شیوهی دوم که
نویدبخش حل موفقیتآمیز و دیرپای مشکالت زیست محیطی است .این راه سعی بر آن دارد که کار را از مقابله به جانب همکاری
سوق دهد .طرفداران این شیوه معتقدند که اگر مردم نگرش خود را نسبت به محیط زیست تغییر ندهند ،جهان نابود خواهد شد.
دستیابی به توسعه پایدار در هر جامعه ای با آگاهی های عموم مردم آن جامعه ارتباط دارد و آموزش یکی از مؤثرترین راههایی است
که به وسیله ی آن می توان آگاهی و به دنبال آن حساسیت و انگیزه را افزایش داد .هدف از آموزش محیطزیست به وجود آوردن
حساسیت در افراد نسبت به حوادث و تغییرات فیزیکی ،اقتصادی ،زیستی ،اجتماعی و سیاسی و تأثیرات آنها بر محیطزیست است ،تا
با داشتن قدرت تشخیص و توصیف مسایل زیستمحیطی بتوانند در ابداع روشها و وسایل حفظ محیط و حل معضالت آن
مهارتهایی کسب کنند ()6
با گذشت زمان و تغییرات مداوم در روند استفاده از تکنولوژی و اطالعات جدید ،تغییر در ارزشها به وجود می آید که الزم
است این تغییرات بر اساس روند سازگاری به منظور تغییرات صحیح در شیوه زندگی برای ایجاد تعادل در محیط زیست و حفظ
محیط شهر و زندگی به منظور ارتقای سالمت و ایمنی مردم هر جامعه باشد .آموزش محیط زیست بر این اعتقاد است که انسان
می تواند در سازگاری با طبیعت زندگی کند و در این راستا می تواند تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ نماید که طی این تصمیمات به
نسل های آینده نیز توجه شود .با توجه به اینکه آموزش یکی از مؤثرترین مؤلفه های تأثیر گذار بر توسعه ی هر کشور است ،انجام
اقداماتی وسیع  ،همه جانبه ،مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه ضروری می باشد بشر امروز در
کنار دستیابی به انواع مختلف تکنولوژی همواره در جستجوی یک تکنولوژی سازگار با محیط زیست نیز بوده که عالوه بر ایجاد
شرایط مطلوب زندگی برای نسل کنونی مانع تخریب محیط زیست و حفظ آن برای نسلهای آینده نیز باشد (.)5
فناوریهای جدید سازگار با محیطزیست ،مخاطرات زیست محیطی را میتوانند از طریق کنترل انتشار آالیندهها و توسعه
فناوریهای سبز و حذف آالیندههای کوچک و بزرگ در بخش آب ،خاک ،هوا ،تشخیص و درمان بیماریهای مسری ،تصفیه و
شیرین کردن آب ،تولید انرژیهای پایدار ،ترمیم و حفاظت از محیطزیست ،افزایش محصوالت کشاورزی ،تولید مواد بستهبندی با
پوشش نانو و افزایش مدت نگهداری محصوالت ،امنیت غذایی و  ...در رسیدن به توسعه پایدار مؤثر باشند .با توجه به این موارد،
ترویج روحیهی مشارکت عمومی در محافظت از سالمت و یکپارچگی محیط زیست و بوم سازگان نقش اساسی ایفا میکند (.)7
برای تحقق این نقش ،ارتقاء آگاهی مردمی و تغییر زیست و بوم نقشی اساسی ایفا میکند .از آنجائیکه بسیاری از آلودگیهای
محیط زیست به واسطه استفاده بی رویه از کاالهای جدیدی است که بدون مالحظه و گذراندن تست ارزیابی زیست محیطی وارد
بازار می شوند و پس از گذشت چندی ،مشکالت آنها شناسائی و اعالم میشود ،آگاهی دادن به شهروندان در این خصوص امری
ضروری بوده و نیاز جامعه امروز است .قدرت انتخاب حق مسلم مردم است تا هر کاالی جدیدی را که به بازار وارد می شود را با
معیارهای زیستمحیطی سنجیده و سپس مورد استفاده قرار دهند با در نظر گرفتن تأثیری که زنان به عنوان مادر و مدیر خانواده و
دستکم به عنوان نیمی از جمعیت این کره خاکی بر محیط زیست و کنترل آالیندههای آن دارند ،ضروری است:
اوال :میزان این تأثیر گذاری برای زنان جامعه باز گوئی شود و ثانیا :اهمیت آموزش در این زمینه مورد تأکید قرار گیرد ،زیرا
آموزش و دادن آگاهی به زنان به منزله آموزش به نسلهای آینده است و موجب ارتقای سطح آگاهیهای خانواده و جامعه می شود.
مسئله مهم در اینجا این است که روند تخریب محیط زیست بهشدت ادامه دارد و از آنجایی که بسیاری از تهدیدات زیست محیطی،
تخریب منابع و آلوده سازی محیط نتیجهی فعالیتهای انسانی است ،تردیدی نیست که با آموزش های مستمر و هدف دار اقشار
مختلف جامعه ،بهطوری که کلیدی آحاد انسانی به مفاهیم عمدهی زیست محیطی آشنا شوند ،میتوان به داشتن جامعهای با وجدان
زیست محیطی و آینده ای توأم با سر سبزی ،سالمتی و استقالل برای میهن اسالمی امیدوار بود.

 -2سؤالهای پژوهش
 )0آیا میزان آگاهی زیست محیطی شهروندان در خصوص فناوریهای سازگار با محیطزیست باالست؟
 )2آیا خسارات حاصل از فعالیتهای فعلی بشریت بر وضعیت زندگی آیندگان اثر گذارند؟
 )3آیا آموزش محیط زیست موجب افزایش استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست میشود؟
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توسعه پایدار عرصه نوینی است که همزمان هم سیاست و فرهنگ را مورد توجه قرار میدهد و هم بر رونق اقتصاد ،تجارت و
صنعت تاکید می ورزد .هم از محیط زیست و همزیستی با طبیعت حمایت میکند و هم از حقوق برابر انسانها هم به مسائل داخلی
کشورها میپردازد و هم به مسائل بینالمللی بر اساس گزارش بر انتلند توسعه پایدار عبارت است از توسعهای که نیازهای کنونی
جهان را تأمین کند ،بدون آنکه توانایی نسلهای آتی را دربر آوردن نیازهای خود به مخاطره افکند .توسعه پایدار رابطه متقابل انسانها
و طبیعت در سراسر جهان است (.)8
کمیته جهانی محیط زیست و توسعه ( )WCEDتوسط سازمان ملل متحد در سال  0982برای مطالعه رابطه بین محیط
زیست و توسعه و راهکارهایی که این دو را با هم هماهنگ میسازد ،تأسیس گردید .سازمان  ،WCEDتوسعه پایدار را چنین
تعریف نمود « :توسعه ای که احتیاجات امروز را برآورده می کند بدون اینکه توانائی نسل آینده را در بر آوردن احتیاجات خود خدشه
دار نماید» بر مبنای این تعریف ،قبل از اینکه هر جامعهای بتواند به پایداری برسد ،باید عدالت بین نسلها و درون نسلها را تأمین
کند .توسعه اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای تحقق پذیرد که در هر زمان که بر نسلهای آینده هزینه ای تحمیل می شود،
اثرات فعالیت های اقتصادی را به حداقل رساند .به عبارت دیگر ،توسعه پایدار باید با تأکید خاص بر رفاه افراد فقیر ،امکان بهبود
استاندارد زندگی مردم را فراهم نماید ،در عین حال از وارد آمدن خسارات غیر قابل جبران بر آیندگان ممانعت بعمل آورد (.)9
تعریفهای گوناگونی از محیط زیست در متون مختلف ارائه شدهاست که از میان آنها میتوان متن حقوقی مصوب شورای
جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ  27ژوئن  0997اشاره نمود که در تعریف محیطزیست چنین میگوید :محیط زیست شامل آب ،هوا،
خاک ،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده میشود (.)02
آنچه که در فرآیند زیستن دخیل بوده و آن را احاطه کرده و با آن در کنش است ،محیط زیست نامیده میشود .بعضی مجموعه
شرایط و عوامل خارجی مؤثر بر زیست ،رشد و تو و سالمت انسان و جانداران دیگر و گیاهان به عبارت دیگر محیط زیست
مجموعه پدیده مهمانی است که انسان و سایر موجودات زنده را احاطه کرده و با یکدیگر در کنش متقابل میباشند .یکی از جامع
ترین تعریفی که در ارتباط با واژه محیط زیست به ویژه از سوی یونسکو به شمار می رود اصالح زیست سپهر زیست کره یا بیو
بستر) می باشد که عبارت است از محیط زندگی بشر با بخشی از جهان که طبق دانش کون بشر ،امکان زیستن در آن وجود دارد
(.)00
به نظر برخی از دانشمندان ،محیط زیست مجموعهای از به هم پیوستگی عوامل بیرونی است که حیات و کلیه جنبه های
زیست موجودات زنده از آن تأثیر می پذیرد .در فرهنگ وبستر  0952آمده است؛ محیط زیست بعضی پیرامون با هر چه احاطه کرده
است و چیزی که احماله می گشاد و کلیه شرایط و موقعیتها که از احامله به وجود می آید و درو بسته یک موجود با گروه
موجودات تأثیر داشته است (.)02
در مقدمه بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد آورده شدهاست که  «:انسان شکلدهنده محیط زیست خود است .معنای این
گفتار این است که انسان شکل دهنده محیط زیست است که به دست روی ساختهشدهاست ،پس باید مورد توجه قرار گیرد ،بهگونه
ای که باید آن را بخش یا حداقل جزء اصلی محیط طبیعی به حساب آورد .همچنین در این بیانیه اضافه میشود :محیط زیست
اصل هدیه یا بخشی از عناصر تشکیلدهنده محیط طبیعی ،اعم از آب و هوا و خاک در حالت طبیعی یا توسط انسان ساخته شده
است .بنابر این محیط زیست به دو صورت طبیعی و محیط زیست انسانی ( انسان باخت) قابل دسته بندی است .ساختارهای انسان
ساخت که شامل با همان آثار تاریخی ،ساختمانهای گوناگون و منظره ها و چشماندازهای ویژه است نیز از پایان دهه  0952به
عنوان بخشی از محیط زیست اتحادم و هم در سطح کشور ما و هم در سطح بین الملل به رسمیت شناخته شده است .از میان
متون بین المللی که مبنای حقوق داخلی درباره حفاظت محیط زیست را دارند ،بیانیه  0972استکهلم ،نقش اصلی را در این باره
داشته است .در این بیانیه آمده است که حمایت از محیطزیست و بهبود آن موضوع مهمی است که بررفاه افراد بشر و توسعه
اقتصادی در سراسر جهان اثر میگذارد .زیرا ،انسان از یک طرف قابلیت ذاتی تغییر شکل دادن و همچنین باالبردن کیفیت زندگی
خود ودیگران را دارد واز طرف دیگر میتواند با عملکرد نابجای خود ،زیانهای جبرانناپذیری را به انسان و محیط زیست وارد کند
(.)03

 -4روش تحقیق
تحقیق حاضر در پی آن است تا اثربخشی آموزشهای زیست محیطی را در جامعه انسانی بهمنظور دستیابی به توسعهای پایدار
با رویکردی نوین بررسی نماید .فناوریهای سازگار با محیطزیست از جمله مباحثی است که با توجه به انواع مخاطرات
زیستمحیطی به وجود آمدهی امروزی ،در بسیاری از کشورهای توسعهیافته جایگاه ویژهای پیدا نمودهاست.
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جهت تهیهی ابزار تحقیق مطابق فن دلفی ،ابتدا پرسشنامهی باز پاسخ تهیه گردید و در آن از محققان و کارشناسان ذی ربط
خواسته شد که در خصوص آموزش فناوریهای سازگار با محیط زیست بیان نمایند .طبق اعالم نیازها و با در نظر گرفتن فرضیه
های تحقیق حاضر ،پرسشنامه محقق ساخته حاوی بخش سنجش رفتار ورودی پاسخ دهندگان و  32گویه پیرامون سؤاالت مطرح
شده در تحقیق انتخاب گردید و سپس مراحلی که در قسمت تعیین روایی ذکر خواهد شد برای نهایی شدن آن طی گردید.
پرسشنامه شامل چهار بخش است :بخش اول شامل موضوع تحقیق و توضیحی جهت جلب اطمینان پاسخ دهنده و مقدمهای برای
آماده نمودن او جهت تکمیل پرسشنامه میباشد .همچنین دستورالعمل چگونگی پاسخ دادن به سؤالهای پرسشنامه در این بخش
منظور شده است .بخش دوم شامل سؤاالتی برای اخذ اطالعات فردی پاسخ دهندگان ،بخش سوم شامل سؤاالتی جهت سنجش
رفتار ورودی پاسخدهندگان و میزان آگاهیهای زیستمحیطی و همچنین میزان آشنایی آنان با فناوریهای سازگار با محیط زیست
می باشد و بخش چهارم که در بر گیرندهی سؤالها (گویهها) میباشند در این بخش گویهها با چهار مقیاس (مقیاس لیکرت برای
تعیین وضع موجود و وضع مطلوب) مشخص شدهاند.
به منظور اجرای فن دلفی ،به تشریح هر یک از کارهای انجام شده در قالب این فن پرداخته می شود.
مرحلهی  :0هدف اساسی در این تحقیق ،تعیین میزان اثر بخشی آموزش محیط زیست در رسیدن به توسعه پایدار با رویکرد
فناوری های سازگار با محیط زیست می باشد
مرحلهی  :2به منظور جمعآوری اطالعات جهت پاسخ به سؤاالت دوم و سوم پرسشنامه در بین کارشناسان محیط زیست و
متخصصین آموزش محیط زیست توزیع گردید .الزم به توضیح است که برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،تعدادی از سؤاالت
پرسشنامه اول  -که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است .نیز مدنظر قرار گرفتند.
مرحله ی  :3سؤاالت اولیه طبق پرسش نامه ی تنظیمی در اختیار افراد قرار گرفت و آنان نقطه نظرات خود را در مورد خسارات
بشری ناشی از فعالیتهای انسان به محیطزیست و مزایای استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست بیان نمودند .در این
مرحله ،عناوین مشابه در قالب یک عنوان قرار گرفت و این عنوان که کلیت و شمول بیشتری داشت در فهرست آورده شد.
فهرستبندی این عناوین و ترتیب نوشتن آنها در لیست ،مطابق با میزان تکرار نیازها در پرسشنامه و نظر خواهی بود .بدین ترتیب
هر نیازی که بیشتر تکرار شده بود ،ابتدا در فهرست آورده شد.
مرحلهی  :0فهرست نهایی همراه با یک توضیح در خصوص مرحله ی دوم که در ابتدای پرسش نامه آورده شده بود و یک
جدول دو ستونی ،که یک ستون آن مربوط به موضوع (مزایای فناوری های سازگار با محیط زیست) و ستون دیگر برای اولویت
بندی در نظر گرفته شده بود ،آماده شد .این فهرست به طور حضوری در اختیار کارشناسان مربوطه گذاشته شد و همان روز پاسخ
ها جمع آوری گردید.
مرحلهی  :6مجدد پاسخ های محققان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مطابق فن دلفی در این مرحله میانگین اولویت بندی
ها به دست آمد.
مرحله ی  :5در یک جلسه ی حضوری از محققان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با اولویت بندی ارائه شده بیان نمایند و
در صورت مخالفت با اولویت بندی ،نظر خود را در مورد اولویتی که مدنظر است بازگو نمایند.
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،کلیه بانوان شرکت کننده در کارگاههای آموزشی آشنائی با فناوریهای سازگار با
محیط زیست در منطقه دو شهرداری تهران می باشند .تعداد جامعه آماری  622نفر می باشد.
در پژوهش حاضر قبل از تنظیم نهایی ،به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شده است .بدین
گونه که پرسشنامه در اختیار افراد متخصص گذاشته شده و با استفاده از نقطه نظرات آنان اعتبار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته
است .برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ برای سواالت  38-22و
 62-39مطابق جدول زیر است .با توجه به مقدار آلفای کرونباخ در هریک از بخش های مورد سنجش (بیش از  ،)2/7روایی ابزار
تحقیق مورد پذیرش است.
جدول -1روایی و پایایی
سواالت
38-22
62-39

مقدارآلفا
2/820
2/806
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سؤال اول :آیا میزان آگاهی زیست محیطی شهروندان در خصوص فناوریهای سازگار با محیطزیست باالست؟
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بررسی میزان آگاهی زیست محیطی شهروندان :در جدول زیر نتایج حاصل از پاسخ های شهروندان به سواالت مربوط قابل
مشاهده است:
همانگونه که مشاهده میشود میزان آگاهی در موارد کدام یک از موارد ذیل از انرژیهای پاک محسوب نمیشوند؟ و کدام
یک از موارد ذیل باعث آلودگی محیط زیست می شود؟ باال و در موارد توسعه پایدار چیست؟ و کدام یک از موارد ذیل آلوده کننده
محیط زیست هستند؟ پایین است .به نظر می رسد که مفهوم توسعه پایدار ،مفهومی جدید برای شهروندان است و نیاز به آموزش
در این زمینه احساس می شود.
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جدول -2جدول درصد پاسخ صحیح به هریک از سواالت مربوط به میزان آگاهی شهروندان
درصد پاسخ صحیح
موارد
09
کدامیک از موارد زیل از منابع طبیعی تجدیدپذیر هستند؟
67
کدامیک از موارد ذیل از انرژیهای پاک محسوب نمیشوند؟
09
کدامیک از موارد ذیل پسماند خشک نیست؟
60
کدام راهکار زیر به کاهش تولید پسماند کمک میکند؟
00
کدام یک از موارد زیر به کاهش تولید پسماند کمک میکند؟
67
کدامیک از موارد ذیل باعث آلودگی محیطزیست میشود؟
66
کدام مورد ذیل موجب حفاظت از محیطزیست میشود؟
28
توسعه پایدار چیست؟
39
کدامیک از موارد ذیل آلودهکننده محیط زیست هستند؟
02
کدامیک از موارد ذیل با طبیعت سازگار است؟
05
فناوریهای سازگار با محیط زیست چه ویژگیهایی دارند؟

سؤال دوم :آیا خسارات حاصل از فعالیت های فعلی بشریت بر وضعیت زندگی آیندگان اثر گذارند؟
برای بررسی فرضیه فوق از آزمون  Tاستفاده میکنیم .فرض صفر وفرض مقابل به صورت زیر تعریف میشوند:
𝜇 > 2.5

𝜇 < 2.5

𝐻0 :
𝐻1 :

{

با توجه به نوع کدگذاری داده ها (بسیار موافقم = ،0موافق =  ،2مخالفم = ،3بسار مخالفم =  )0اگر میانگین شاخص کمتر از
عدد  222باشد به معنای تایید فرضیه ماست و اگر بیشتر باشد به معنای عدم تایید فرضیه ما می باشد .از پرسش های ،25 ،20 ،22
 36 ،25 ،26و  36برای ساختن این شاخص استفاده کرده ایم .نتایج آزمون  Tدر جدول زیر قابل مشاهده است.

انحراف معیار
2/29956

جدول -3شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی فرضیهی دوم
تعداد
میانگین شاخص
225
0/0020

شاخص2

در جدول فوق ،مقدار میانگین شاخص قابل مالحظه است .با توجه به طیف تعریف شده ،میانگین شاخص بین گزینه های
بسیار موافقم و موافقم قرار دارد .این بدین معنی است که پاسخ ها در بین این دو گزینه در نوسان بوده است .به صورت شهودی و
با توجه به جداول و نمودارهای توصیفی بخش قبل ،این فرضیه به صورت شهودی تایید می شود .در جدول زیر با استفاده از آمار
استنباطی ،فرضیه را سنجیده ایم.

61

جدول -4نتایج آزمون تی -استیودنت بهمنظور بررسی فرضیه تحقیق

آزمون T
مقدار مقایسه= 2/6
فاصله اطمینان  2/96برای
تفاوت از مقدار مقایسه
حد باال

حد پایین

-0/2623

-0/0289

تفاوت میانگین از
مقدار مقایسه
-0/28952

احتمال معناداری

درجه آزادی
226

2/222

آمار T

شاخص2

-60/556

با توجه به نوع کدگذاری داده ها (بسیار موافقم = ،0موافق = ،2مخالفم = ،3بسیار مخالفم =  )0اگر میانگین شاخص کمتر از
عدد  6 . 2باشد به معنای تایید فرضیه ماست و اگر بیشتر باشد به معنای عدم تایید فرضیه ما می باشد .نتایج آزمون  Tدر جدول
زیر قابل مشاهده است.
جدول -5شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی فرضیهی سوم

انحراف معیار

میانگین شاخص

تعداد

2/29962

0/0200

225

شاخص3

در جدول فوق ،مقدار میانگین شاخص قابل مالحظه است .با توجه به طیف تعریف شده ،میانگین شاخص بین گزینههای بسیار
موافقم و موافقم قرار دارد .این بدین معنی است که پاسخ ها در بین این دو گزینه در نوسان بودهاست .به صورت شهودی و با توجه
به جداول و نمودارهای توصیفی بخش قبل ،این فرضیه به صورت شهودی تایید می شود .در جدول زیر با استفاده از آمار استنباطی،
این فرضیه را سنجیدهایم.
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با توجه به مقدار آماره و مقدار احتمال معناداری (کمتر از )2/26در سطح معناداری  92/26فرض صفر ما که به معنای میانگین
شاخص بیش از عدد  2/6بود رد می شود .رد شدن فرض صفر به معنای پذیرفتن فرض مقابل و در نتیجه تایید سؤال دوم تحقیق
ماست.
سؤال چهارم :آیا آموزش محیط زیست موجب افزایش استفاده از فناوری های سازگار با محیط زیست میشود؟
برای بررسی فرضیه فوق از آزمون  Tاستفاده میکنیم .فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر تعریف میشوند:
𝐻0 :
𝜇 > 2.5
{
𝐻1 :
𝜇 < 2.5
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آزمون T
مقدار مقایسه= 2/6
فاصله اطمینان  2/96برای
تفاوت از مقدار مقایسه
حد باال

حد پایین

-0/2390

-0/0079

تفاوت میانگین از
مقدار مقایسه
0/27850

احتمال معناداری
2/222

درجه آزادی
226

آمار T

شاخص3

-60/556

با توجه به مقدار آماره و مقدار احتمال معناداری (کمتر از )2/26در سطح معناداری  9/26فرض صفر ما که به معنای میانگین
شاخص بیش از عدد  2.6بود رد میشود .رد شدن فرض صفر به معنای پذیرفتن فرض مقابل و در نتیجه تایید فرضیه سوم تحقیق
ماست.
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تمدن ما به آن علت در خطر است که ما از منابع طبیعی به درستی استفاده نمی کنیم و سیستمهای طبیعی را آشفته می
سازیم .بشر زمین را تا سر حد تحملش در فشار گذاشته است  .از انقالب صنعتی تا کنون جمعیت ما هشت برابر شده و تولید
صنعتی در یکصد سال گذشته بیش از صد بار افزایش یافته است .این افزایش بی سابقه در شمار آدمیان و فعالیتهای او بر محیط
زیست اثرات عمده ای بر جا نهادهاست.
ظرفیت زمین در تأمین انسان و سایر انواع حیات به طرز قابل توجهی کاهش یافته است  .کره ی زمین در کمتر از  222سال
شش میلیون کیلومتر مربع از جنگلهای خود را از دست داده ،بار رسوبات ناشی از فرسایش خاک در حوضه های رود خانه های
عمده سه برابر و در حوضه های رودخانه های کوچکتری که مورد بهره برداری شدید تر قرار می گیرند تا  8برابر افزایش یافته و
برداشت آب ساالنه از  022به  3522کیلومتر مکعب رسیده است.
سیستمهای هواسپهری اشفته شده و آن ریتم اقلیمی که ما و سایر فرمهای حیات برای مدتهای طوالنی با آن سازگاری
یافتهایم ،در تهدید قرار گرفته است .فعالیتهای انسان مقدار گاز متان موجود در هوا را از نیمهی قرن هجدهم تا کنون به بیش از دو
برابر رسانیده ،تراکم گاز کربنیک را  27در صد افزایش داده و الیه اوزون هوا سپهر را به شدت آسیب زده است.
آلودگی هوا ،خاک و آبهای شیرین و اقیانوس تهدید جدی برای سالمت انسان و سایر گونههاست .بشر موجب انتشار
آرسینیک ،جیوه ،وانادیوم و نیکل به میزان دو برابر حد انتشار طبیعی آن به میزان سه برابر و کادمیوم و سرب به ترتیب پنج و هشت
برابر میزان طبیعی آنها شده است  .شگفت انگیز تر از همه آنکه 3/6میلیاردجمعیت کنونی زمین  02درصد از بنیادی ترین منابع
مایعنی انرژی خورشیدی را در اختیار گیاهان سبز قرار گرفته ،به مصرف میرسانند.
به رغم این چنگاندازی به طبیعت ،صدها میلیون نفر با فقر وفقدان زندگی قابل تحمل دست به گریباناند .از هر پنج نفریکی
قادر به دستیابی به غذای کافی برای تامین زندگی فعال و کاری خود نیست .یک چهارم جمعیت جهان از آب آشامیدنی سالم بی
بهره اند .هر سل میلیونها کودک از سو تغذیه و بیماریهای قابل پیشگیری جان می سپارند .چنین شرایطی به غایت ظالمانه است.
به عالوه صلح و ثبات بسیاری از کشورها را در حال حاضر و کل جهان را در نهایت تهدید می کند.
گرچه منابع زمین هماکنون نیزبیش از حد تحت فشار است ،اما جمعیت بشر ،بدون بروز خسارتهای جانی فاجعهبار ،در کمتر از
ده میلیارد نفر تثبیت نخواهد شد وحتی ممکن است به  02میلیارد نیز برسد .چگونه ممکن است چنین افزایش چشمگیری در
جمعیت ،بدون آسیبهای برگشت ناپذیر بر زمین تأمین گردد؟ مسلما با شیوه ی زندگی کنونی و سیاست معیشت معمول و متداول ما
میسر نیست.
هر چند سالهاست که هشدارهای مکرری دربارهی تخریب محیط زیست به واسطه ی استفادهی نامناسب انسان از فناوری
های مختلف داده می شود و حتی تالش هایی نیز از سوی برخی افراد دغدغهمند در گوشهوکنار جهان در این باره صورت می گیرد
ولی هنوز به نقطه ی مطلوب که در آن انسان نه به عنوان یک مخرب محیط زیست بلکه مکمل آن شناخته شود نرسیده ایم.
جهت نیل به این مطلوب ،دو مسیر را می توان تصور نمود ،یکی اینکه انسان دست از تمام فناوری ها بکشد و در کنار دیگر
موجودات زنده ،بدون دستکاری در طبیعت تنها از ظرفیت موجود در طبیعت استفاده کند؛ پیروان چنین مکاتبی با این استدالل که
ماهیت فناوری مخرب محیط زیست است و با سعادتمندی بشر مغایرت دارد دست از استفاده از فنآوریهای موجود کشیدهاند .دوم
اینکه در یک اجماع همگانی ،از فناوری ها به نحوی استفاده شود که هم سطح زندگی انسان ارتقا یابد و هم آسیبی به محیط
زیست وارد نگردد .چنانچه واقع بینانه نگاه کنیم متوجه خواهیمشد که راه اول نمی تواند مسیر درست زندگی انسان در جهان مادی
باشد .راه اول در واقع نه یک راه حل بلکه پاک کردن صورت مسئله است (.)00
بانگاهی وضعیت کشور ایران میتوان چنین گفت که ایران کشوری است با دارائی های طبیعی بسیار که این دارائیها به دلیل و
فور بسیار زیاد در طول ادوار گذشته بی رویه مورد استفاده مردم قرار گرفته است  .آن چنانکه بسیاری از منابع طبیعی این کشور در
نقاط خاص بصورت کامل از بین رفته و بسیاری دیگر در حال از بین رفتن است .
این مسئله نشان می دهد که عموم مردم ایران زمین به جهت پتانسیل باالی طبیعی کشورشان  ،دلیلی برای استفاده مناسب از
منابع طبیعی را نمی شناشند و با مفهوم حفظات محیط زیست به معنی تالش برای دستیابی به توازن میان استفاده از منابع طبیعی
و حفظ آنها برای آینده آشنا نمی باشند.
هر چند که در ایرانیان برخی از راههای حفاظت از محیط زیست را گذشته های دور بصورت رفتار در آمده است بعنوان مثال در
بسیاری از خانواده های ایرانی نان بعنوان نعمت الهی هیچگاه با سایر پسماندها مخلوط نمیگردد و به مراکز بازیافت تحویل داده
می شود و در دین مبین اسالم نیز به استفاده درست از نعمات الهی و عدم اسراف تأکیدات بسیاری گردیده است .این موضوع نشان
دهنده این است که زمینه حفاظت از محیط زیست در ایرانیان وجود دارد اما ضرورت دارد تا این حس بیدار شده و هدفمند گردد.
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کارشناسان برای حفاظت از محیط زیست بر اساس نوع مخاطره ،راهکارهای مختلفی را پیشنهاد میدهند که برخی از آنها
مناسب تر و سازگارتر با محیط زیست است به گونهای که کمترین آسیب را به سایر عناصر محیط زیست وارد می آورد.
مهمترین موضوع در استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست هم همین نکته می باشد که عالقمندی محیط زیست
دوستان را به کاربرد این فناوریهای بیشتر مینماید.
با بررسی موضوع فناوریهای سازگار با محیط زیست میتوان به دالیل مختلفی اشاره نمود که موجب گردیدهاست ،عموم مردم
تمایلی به استفاده از این فناوریها نداشته باشند که از مهمترین آنها میتوان به عدم آشنائی با این فناوریهای را نام برد .بنابر این
پژوهشگر با تعیین موضوع این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته است.
بانگاهی وضعیت کشور ایران میتوان چنین گفت که ایران کشوری است با دارائی های طبیعی بسیار که این دارائیها به دلیل و
فور بسیار زیاد در طول ادوار گذشته بی رویه مورد استفاده مردم قرار گرفته است  .آن چنانکه بسیاری از منابع طبیعی این کشور در
نقاط خاص بصورت کامل از بین رفته و بسیاری دیگر در حال از بین رفتن است.
این مسئله نشان می دهد که عموم مردم ایران زمین به جهت پتانسیل باالی طبیعی کشورشان دلیلی برای استفاده مناسب از
منابع طبیعی را نمی شناشند و با مفهوم حفظات محیط زیست به معنی تالش برای دستیابی به توازن میان استفاده از منابع طبیعی
و حفظ آنها برای آینده آشنا نمی باشند.
هر چند که در ایرانیان برخی از راههای حفاظت از محیط زیست را گذشته های دور بصورت رفتار در آمده است بعنوان مثال در
بسیاری از خانواده های ایرانی نان بعنوان نعمت الهی هیچگاه با سایر پسماندها مخلوط نمیگردد و به مراکز بازیافت تحویل داده
می شود و در دین مبین اسالم نیز به استفاده درست از نعمات الهی و عدم اسراف تأکیدات بسیاری گردیده است .این موضوع نشان
دهنده این است که زمینه حفاظت از محیط زیست در ایرانیان وجود دارد اما ضرورت دارد تا این حس بیدار ش ده و هدفمند گردد.
کارشناسان برای حفاظت از محیط زیست بر اساس نوع مخاطره ،راهکارهای مختلفی را پیشنهاد می دهند که برخی از آنها
مناسب تر و سازگارتر با محیط زیست است به گونه ای که کمترین آسیب را به سایر عناصر محیط زیست وارد می آورد.
مهمترین موضوع در استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست هم همین نکته می باشد که عالقمندی محیط زیست
دوستان را به کاربرد این فناوریهای بیشتر می نماید.
با بررسی موضوع فناوریهای سازگار با محیط زیست میتوان به دالیل مختلفی اشاره نمود که موجب گردیده است  ،عموم مردم
تمایلی به استفاده از این فناوریها نداشته باشند که از مهمترین آنها میتوان به عدم آشنائی با این فناوریهای را نام برد .بنابر این
پژوهشگر با تعیین موضوع این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته است.
در ابتدای امر و باتوجه به اینکه بانوان مدیران خانه هستند و بیشترین تأثیر را در حفاظت از منابع طبیعی و طبیعت دارند بعنوان
جامعه آماری انتخاب گردیدند و از آنجائیکه محلهای تمرکز بانوان معموال در مراکز فرهنگی هنری می باشد ،خانه های سالمت
منطقه دو وابسته به شهرداری منطقه دو بعنوان نمونه های آماری تعیین شدند .از آنجائیکه فناوریهای سازگار با محیط زیست بسیار
گسترده می باشند تنها به سه مورد از آنها که بیشترین ارتباط را با بانوان خانه دار دارند ،بعنوان مالک عمل انتخاب نموده و
پرسشنامه ها را بر این اساس تنظیم و توزیع نمودیم .
این موضوع نشان داد که بیشتر بانوان از حفاظت از محیط زیست و فناوریهای سازگار با آن اطالع ندارند .از سنجش رفتار
ورودی می توان پی برد که علیرغم وسعت مفهوم توسعه پایدار و کاربردهای پیچیده آن در کشورهای توسعه یافته  ،متأسفانه تعداد
کمی از بانوان ایرانی نزدیک  ٪ 22با این تعریف آشنائی دارند و رفتارهای هم راستا با توسعه پایدار از خود نشان می دهند.
در بدو ورود و قبل از شروع آموزش ،سنجش رفتار ورودی از بانوان حاضر در کارگاههای آموزشی بعمل آمد که در این سنجش
 82۸از شهروندان با موضوعات فناوریهای سازگار با محیط زیست آشنا نبودند و تنها  ٪00از فناوریهای سازگار با محیط زیست
استفاده می نمودند .آمار منتج شده می گوید که درصد افرادی که با فناوریهای سازگار با محیط زیست و ویژگیهای آن ها آشنا
هستند درصد باالئی نیست و لزوما یکی از دالیل عدم اقبال عمومی این فناوریهای همین موضوع می باشد.
پس از سنجش رفتار ورودی بعمل آمده ،آموزشهایی در قالب کارگاه و با استفاده از ابزارهای عکس ،فیلم  ،اسالید و سخنرانی
برای تبیین موضوع توسعه پایدار  ،فناوریهای سازگار با محیط زیست و حفاظت از محیط زیست ارائه گردید و پس از آن پرسشنامه
های تنظیم شده توزیع و پس از تکمیل جمع آوری و تحلیل شد که در فصل چهارم به طور کامل به آن پرداختیم  .نتیجه حاصله
که پاسخگوئی صحیح  ٪53از نمونه ها به سؤال موردنظر بوده است ،نشان داد که در صورتی که مردم با محیط زیست  ،مخاطرات
زیست محیطی و فناوریهای سازگار با محیط زیست آشنا باشند و به اندازه کافی به مخاطرات زیست محیطی اشراف داشته باشند،
تمامی تالش خود را برای رفع آنها در حد توانائیهای خود ،خواهند نمود.
لذا با توجه به ویژگیهای مردم شناختی ،روانی و جامعه شناختی ایرانیان و با استناد به پاسخهای داده شده میتوان نتیجه گرفت
که برای آیندگان ،فرزندانمان و فرزندانشان رفتارهای محیط زیستی سالمتری را بر قرار مینمایند.
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در بسیاری از موارد مادران جهت آشنا نمودن فرزندانشان با موضوعات زیست محیطی تالش می نمایند که این موضه و تمایا
به دستیابی به توسعه پایدار در جامعه ما در آن آب آن را ثابت مینماید.

 -6نتایج به دست آمده از سؤاالت پژوهش
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با توجه به بررسی و پاسخ سؤاالت در فصل چهارم و اطالعات به دست آمده در مراحل مختلف پژوهش ،نتایج زیر حاصل
گردیده است:
پاسخ به سؤال  - 0نتایج حاصل از پاسخ به سؤاالت بخش سوم پرسشنامه یا همان سنجش رفتار ورودی نشان میدهد که
میزان آگاهی زیست محیطی زنان خانه دار سطح منطقه دو تهران در حد متوسط برآورد میشود ،این در حالی است که میزان این
آگاهی در مورد فناوری های سارگار با محیط زیست بسیار پایین می باشد.
پاسخ به سؤال  -2با توجه به نظر کارشناسان و شهروندان در مورد میزان مخرب بودن فعالیت های بشری در زمان گذشته و
حال به این نتیجه رسیدیم که بشر در تمام ادوار به عنوان یکی از تخریب کنندگان طبیعت و محیط زیست عمل کرده است که
فعالیت های آن تأثیر زیادی در نابودی منابع و لطمه زدن به زندگی نسل های بعدی خود داشته است.
پاسخ به سؤال  -3بدون شک آموزش یکی از راهکارهایی بسیار مناسب جهت نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست
می باشد .نتایج حاصل از بخش چهارم پرسشنامه و نظر مخاطبین دوره آموزشی فناوری های سازگار با محیط زیست نشان داد که
آموزش در این این مبحث باعث ایجاد انگیزه در افراد جهت استفاده بیش تر از فناوری های سازگار با محیط زیست شد.
یادگیرندگان پس از آشنایی با مزایای استفاده از این فناوری ها و نقش آنها در حفظ منابع برای فرزندانشان و تأثیرات مثبت آنان در
سالمت افراد ،جهت استفاده از فناوری های سازگار با محیط زیست اظهار تمایل بسیاری نمودند.

 -7پیشنهادهای مربوط به سؤاالت پژوهش
پیشنهادهای مربوط به سؤال اول پژوهش:
 .0برگزاری دورههای آموزشی با محوریت محیط زیست در ارگان های مربوطه مانند سازمان حفاظت محیط زیست و
شهرداریها
 .2همکاری رسانه های ارتباط جمعی با متولیان امر آموزشهای زیست محیطی
 .3توزیع خبرنامه ،نشریه و بروشور در سطح مدارس؛ برگزاری کارگاه های آموزشی در مراکز تجمع شهروندان مانند خانه های
سالمت ،مساجد و مراکز آموزشی  ..برگزاری همایش های مختلف از سوی ارگانهای ذیربط
پیشنهادهای مربوط به سؤال دوم:
 .0قرار دادن جریمه های مختلف برای حرفههای آالینده محیط زیست
 .2تصویب مصوباتی از سوی مجلس شورای اسالمی مبنی بر لزوم نمودن ارگان های مختلف به رعایت مسائل زیست
محیطی
 .3تشویق صنایع پاک و تولید کتدان فناوری های سازگار با محیط زیست از جمله دادن وامهای کم بهره به اینگونه مشاغل
جهت توسعه فعالیت آنان
پیشنهادهای مربوط به سؤال سوم:
 .0استقرار بخش آموزش در تمامی نهادهای فعال در امر محیط زیست
 .2تشویق  NGOsفعال در امر آموزش
 .3استفاده از متخصصین آموزش محیط زیست در مراکز آموزشی
 .0قرار دادن موضوع فناوری های سازگار با محیط زیست در سرفصل های آموزشی مراکز متولی امر آموزش
 .6برگزاری کالس های آموزشی در زمینه مزایای فناوری های سازگار با محیط زیست برای فعاالن بخش های تولیدی کشور
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