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چکـیده
شهر تبریز از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی به جهت قرارگیری بر سر راه ارتباطی ایران اروپا برخوردار است ،این شهر با
رشد چشمگیر جمعیت طی چند دهه اخیر روبهرو بوده و این رشد جمعیت همواره نیازمند تأمین مسکن بوده است .توسعه
شهرها همواره نیاز به برنامه منظمی برای جلوگیری از آسیب به محیطزیست و دستیابی به توسعهی پایدار دارند .در این
پژوهش با استفاده از دادههای ماهوارههای لندست  3و  8وضعیت رشد ساختمانهای شهر تبریز طی سالهای  1991الی
 2121موردبررسی قرارگرفته است ،بدین منظور ابتدا دادههای ماهواره لندست در نرمافزار  ENVI 5.3تصحیح و پایش
شده و با استفاده از شاخص  NDBIرشد و پیشرفت بافت مسکونی در شهر تبریز مورد بررسی قرارگرفته است ،در ادامه با
استفاده از نرمافزار  ARCGIS 10.8خروجی بهصورت نقشه تهیه گردیده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد در سال
 1991تمرکز ساختمانهای شهر در مرکز شهر قرارگرفته بوده ،در ادامه در سال  2111افزایش ساختمانها در مرکز شهر و
همچنین پیشرفت ساختمانها بافاصله از مرکز شهر مشخص گردیده است ،همچنین در سالهای  2111و  2121رشد
چشمگیر ساختمانها در تمام جهات بهخصوص از غرب و شرق (مسیرهای ورودی و خروجی شهر) صورت گرفته است.
الزم به ذکر است که در این پژوهش فضای بیشتری نسبت به شهر موردبررسی قرارگرفته و تغییرات مناطق همجوار این
شهر نیز در تصاویر مشخص گردیده است.
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 -1مقدمه
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یکی از موضوعهای مهم در توسعهی پایدار که طی سالهای اخیر ،جایگاه ویژهای به خود اختصاص داده ،توسعهی پایدار
شهری است که در برخی آن را الگوی نوین و مسلط در برنامهریزی شهری معاصر میدانند (رازدشت و همکاران ،)1391،اهمیت و
جایگاه شهرها در توسعهی پایدار به حدی است برخی از صاحبنظران توسعهی پایدار شهری را شاهکلید پایداری جهانی میدانند
(حسینی .)1389 ،توسعهی فیزیکی شهرها فرایند پیچید ای است که بامطالعه روابط متقابل میان عوامل بیوفیزیکی و انسان شناخته
میشود ( .)He et al, 2006مطالعات نشان میدهد که روند شهر توسعه اجتماعی – اقتصادی شهرها ،پس از انقالب صنعتی ،در
سراسر جهان سرعت یافت ( .)Park et al, 2011از دیرباز تاکنون تمرکزگرایی و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و همچنین در
مناطق خاصی از این شهرها صورت گرفته و همواره مشکالتی را پدید آورده است ،یکی از بارزترین این مشکالت ،تمرکزگرایی
شدید در یک یا چند شهر و گسیختگی نظام سلسلهمراتب شهری در اکثر کشورها هست ( .)Amy and mark,2005کاهش
کیفیت و آسایش مردم جامعه از دیگر مشکالت آن هست.
قابلیت زندگی شهری را میتوان بهعنوان استاندارد سالمت ،راحتی و شادی که توسط فرد یا گروه تجربه میشود تعریف کرد
(چیزهایی که برای کیفیت زندگی نیاز داریم) ( ،)Aluri, 2007بسیاری از شهرها از طریق ساختوساز کنترل نشده و بدون
برنامهریزی کافی توسعهیافته و درنتیجه گسترش سریع خود قابلیت سکونت آنها تضعیف میشود (.)Onnom et al. 2018
همچنین گسترش فیزیکی روزافزون و بدون برنامهریزی شهرها ،رشد بیرویه جمعیت ،توسعه اقتصادی و نیز مهاجرت روستاییان به
شهرها ،باعث پیدایش و تداوم مخاطرات عظیم زیستمحیطی و اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی جوامع شهری و غیرشهری شده
است ( .)Shafizadeh-Moghaddam et al. 2017تخریب خاک ،آب ،جنگل ،آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای
اصلیترین هزینههای محیطی فعالیتهای اقتصادی شهروندان است ( .)Todaro et al, 2006بر اساس گزارش سازمان ملل
متحد در سال  30 ،2110درصد از جمعیت شهرنشین شدهاند .این عدد در سال  1931حدود  31درصد بوده است .پیشبینی میشود
در سال  ،2131به  66درصد برسد که درنتیجه کنترل جمعیت و مساحت شهرها تبدیل به چالش بزرگی خواهد شد ( World
 .)Urbanization Prospects, 2014شتاب شهرنشینی منجر به تغییر در سیستم اقلیمی و گسترش گازهای گلخانه میشود
( ،)El-Hattab et al. 2018از بین رفتن ذخیره کربن بر بهرهوری اکوسیستم تأثیر میگذارد ( ،)Wang et al. 2021مطالعات
نشان میدهند که حجم فعلی دیاکسید کربن موجود در هوا سپهر  PPmw363است و احتماالً تا پایان قرن بیستم به
 PPmw011خواهد رسید ،اگر این روند ادامه یابد حدود سالهای  2101غلظت دیاکسید کربن دو برابر گردیده و درنتیجه حرارت
کره زمین بهطور متوسط  2درجه سانتیگراد گرمتر خواهد شد ( .)Soltanieh and Ahmadi, 2004با استناد به آمار سازمان
بهداشت جهانی در حدود یکچهارم ( 20درصد) از کل مرگومیر بزرگساالن به دلیل آلودگی هوا رخ میدهد (.)WHO, 2018
بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  50 ،1393درصد جامعه شهرنشین میباشند ،این در حالی است که رشد مذکور در
سال  1391برابر  51/0درصد بوده است و جمعیت شهرنشینی در سال  1393نسبت به سال  1391رشد  2/6درصدی داشته است
(.)Iran Statistics Center,2016
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با توجه به نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سالهای  1383الی  1393شهر تبریز همواره نرخ رشد جمعیت مثبتی داشته
است .اینگونه رشد شهرنشینی با مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را پدید میآورد و همچنین مشکالتی دیگر
همچون انواع آلودگیها ،ترافیک ،مسائل و مشکالت روانی کیفیت زندگی و بهتبع آن زیست پذیری در کالنشهرها را بهشدت
کاهش میدهد (بندرآباد .)1391 ،توسعه شهرها ازلحاظ فیزیکی نیازمند برنامهریزی دقیقی به جهت تأمین شرایط مطلوب زندگی
برای شهروندان است ،در این پژوهش صرفاً توسعه فیزیکی شهر تبریز طی سالهای  1351الی  1011بهوسیله سنجشازدور
موردبررسی قرار میگیرد زیرا یکی از منابع اطالعات مفید در شناسایی این تغییرات ،دادههای سنجشازدور است (نیازی و همکاران،
 )1389بهطوریکه استفاده از فناوری ،امکان بررسی و اندازهگیریهای الزم را بر روی منابع بیوفیزیکی زمین در مقیاس مکانی و
زمانی فراهم میآورد (زبردست و همکاران ).1389 ،روشهای سنجش از راه دور ( )RSیک روش مناسب برای دستیابی مستقیم
به دادههای تجربی و وسیلهای مؤثر برای بهبود زیستمحیطی ،مدیریت و نظارت بر پویایی شهرنشینی است سیستم اطالعاتی
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جغرافیای ( )GISروشی را برای تجزیهوتحلیل فضایی ،مدلسازی و نقشهبرداری است .بسیاری از محققان  RSو  GISرا باهم
ترکیب کردهاند (.)Liu et al. 2021
با توجه به اهمیت توسعه شهرها پژوهشهای متعددی انجام گفته است ،نورالدین عظیمی ( )1381که در مقالهای با عنوان
(تغییرات ساختار شهری در تبریز) به بررسی تغییرات ساختار شهری تبرید طی دوره  1303الی  1351پرداخته و بیان کرده بیشتر
این تغییرات را مواردی از قبلی به زیرساخت و ساز رفتن گسترده باغات و زمینهای کشاورزی اطراف شهر و گسترش شهر
بخصوص ایجاد مناطق مسکونی جدیداالحداث در مناطق خطرناک ازلحاظ سوانح طبیعی احتمالی و  ...عنوان کرد .همچنین در
پژوهشی صدر موسوی و رحیمی ( )1391تحت عنوان (تحلیلی بر توسعهی کالبدی تبریز و تخریب اراضی کشاورزی و فضاهای
سبز شهری) نتیجه گرفتهاند که گسترش نافرجام ساختوسازها در شهر تبریز باعث تخریب فضاهای سبز و زمینهای زراعی در
دهههای اخیر شده بهطوریکه  21درصد از سطح فضای سبز و  20در صد از سطح زمینهای زراعی تخریبشده است
پژوهشهای ذکرشده تا فاصلهی زمانی  1351و دیگری تا فاصلهی  1391را موردبررسی قرار داده است که در هر دو پژوهش
نتیجه گرفتهاند که فضای سبز شهر تبریز کاهش پیداکرده و سازههای شهری جایگزین آنها شده است .این پژوهش بازه زمانی از
سال  1991میالدی شروع و آخرین داده دریافتی مربوط به سال  2121میالدی و  1011شمسی است ،در این پژوهش از
سنجشازدور و نرمافزارهای  ENVI5.3جهت اصالحات الزم و  ARCGIS10.8برای گرفتن خروجی استفادهشده است و
تغییرات در این بازه زمانی  31ساله مشخص گردیده ،با توجه به اینکه در این پژوهش از طبقهبندی مناطق استفادهشده است،
میتوان دریافت این تغییرات نسبت به هر منطقه چقدر افزایش پیداکرده .با توجه به اینکه وسعت بیشتر از شهر در این پژوهش
مشخص گردیده امکان مشاهده تغییرات در مناطق همجوار این شهر نیز امکانپذیر است.

 -1-2منطقه موردمطالعه
تبریز در غرب استان آذربایجان شرقی و در منتهیالیه مشرق و جنوب شرق جلگه تبریز قرارگرفته است .این شهر از سمت
شمال به کوههای یکهچین و عون بن علی ،از سمت شمال شرق به کوههای گوزنی و بابا باغی ،از سمت شرق به گردنهی پایان و
از سمت جنوب به دامنههای رشتهکوه سهند محدودشده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .)1381 ،تبریز از سمت شمال،
جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمینهای هموار دشت تبریز و شورهزارهای تلخهرود (آجی چای) محدودشده و به
شکل یک چاله نسبتاً بزرگ یا یک جلگه بین کوهی درآمده است .ارتفاع این شهر از سطح دریا از  1308متر در سهراهی مرند تا
 1361متر در محله زعفرانیه متغیر بوده و شیب عمومی زمینهای تبریز به سمت مرکز شهر و سپس به سمت مغرب است
(دانشنامه جهان اسالم .)1381 ،درواقع ازآنجاکه تبریز در مسیر ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته از دیرباز یکی از مهمترین مراکز
تجاری در ایران و جهان بوده است ( .)Ahour,2011داشتن ارتباط تجاری با چین و اروپا باعث شده بود این شهر فرهنگ شرق و
غرب را مبادله نموده و بنابراین نقشی محوری در تاریخ اقتصاد و جنبشهای اجتماعی و فرهنگی در ایران داشته باشد ( Hanachi
.)& Yadollahi, 2011
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 -2مواد و روشها

شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه (مأخذ :نگارندگان)1011 ،
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این پژوهش از نوع توصیفی  -تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است .هدف این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت رشد شهر
تبریز ازلحاظ سازههای شهری است .در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل تغییرات شهرنشینی شهر تبریز از تصاویر ماهوارهای
لندست از سایت سازمان زمینشناسی آمریکا و USGS1با فرمت GeoTIFF2تهیهشده است .این دادهها متعلق به سالهای
 1991،2111،2111،2121است .در این مطالعه از نرمافزار  ARC Gis 10,8برای تهیه خروجی و از نرمافزار  Envi5.3بهمنظور
انجام پردازش ،تجزیهوتحلیل تصاویر لندست و نهایتاً تعیین کاربریها طبقهبندی استفاده شد.
در این پژوهش کاربری اراضی به ویژگیهای اجزا و عوارض همگن و تکرارشوندهای از سطح زمین اشاره دارد که با مرزی
مشخص از سایر عوارض قابلتفکیک میباشند .اطالعات نقشهای پوشش سرزمین ،پایه و اساس مطالعه زمین است که میبایست
قبل از ورود به سامانه اطالعات جغرافیایی طی مراحلی از دادههای خام سنجشازدور استخراجشده و طبقهبندی شوند .طبقهبندی
تصاویر ماهوارهای را میتوان بهعنوان مهمترین بخش تفسیر اطالعات ماهوارهای به شمار آورد .بدین منظور در این پژوهش
بهمنظور بررسی تغییرات کاربری شهر تبریز تصاویر تهیهشده از سال  1991الی  2121تجزیه تحلیل و طبقهبندی میشوند.
درنهایت دادههای خام سنجشازدور که بهوسیله سنجندههای مختلف از سطح زمین برداشت میشوند ،ممکن است دارای کمبودها
و خطاهایی باشند؛ بنابراین برای استفاده از تصاویر ماهوارهای الزم است تا کمبودها ،جبران و خطاها حذف شوند.
شاخص  NDBIشاخص نرمال شده ساختمان یکی از گستردهترین شاخصهای مورداستفاده جهت بررسی شرایط ساختمانی و
استخراج مناطق مسکونی از مناطق غیرمسکونی است .شاخص مذکور از رابطه زیر به دست میآید ( Zha, 2003; Weng
.),2004
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()1

)NDBI = (MIR – R) / (MIR + R

()2

)NDVI = (MIR-RED) / (NIR + RED

در اینجا  Rانعکاس باند قرمز و  MIRانعکاس باند مادونقرمز میانی است .در رابطه  RED 2باند قرمز NIR ،باند
مادونقرمز نزدیک است .در این پژوهش با استفاده از شاخص  NDBIمناطق مسکونی و غیرمسکونی مشخص گردیده و یکروند
 31ساله برای تغییرات مناطق مسکونی مشخص گردیده است .همچنین شاخص  NDVIیکی از پرکاربردترین شاخصهای گیاهی
است ( .)Jiang, et al. 2006; Leeuwen, et al. 2006تجیه و تحلیل سریهای زمانی  ،NDVIبرای نظارت دقیق و
درازمدت تغییرات پوشش گیاهی مناسب است (.)Martinez and Gilabert, 2009
جدول ( :)2دادههای مورداستفاده از ماهوارههای لندست
قدرت تفکیک

شماره گذر و

مکانی برحسب متر

ردیف
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ماهواره

تاریخ شمسی

تاریخ میالدی

لندست 8

 20خرداد 1011

ژوئن 2121, 10

31

لندست 3

 29خرداد 1391

ژوئن 2111, 19

31
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 1مرداد 1359

ژوئیه 2111, 22

31
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لندست 3

 8مرداد 1351

ژوئیه 1991, 31

31
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 -3نتایج یا یافتهها
در این پژوهش بعد نرمالسازی و اصالح نقشهها با استفاده از نرمافزار  ENVIخروجیهایی با استفاده از نرمافزار
 ARCGIS10.8گرفتهشده است:
شکل  2مربوط به سال  1991میالدی است که با توجه به شکل تمرکز ساختمانها در مرکز شهر قرارگرفته است ،در این
تصویر قسمتهای سفیدرنگ داخل منطقه بندی شهر تبریز با توجه به اصالحات نشاندهنده ساختمانها است.

1 United States Geological Survey
2 Geo Tagged Image File Format

4

شکل  -2نقشه اصالحشده سال (1331مأخذ :نگارندگان)1011 ،
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شکل  3مربوط به سال  2111میالدی است که با توجه به شکل و افزایش رنگ سفید ،تمرکز ساختمانها در مرکز شهر
افزایش پیداکرده و افزایش ساختوساز در خارج از منطقه مرکزی نشان دادهشده است.

شکل  -8نقشه اصالحشده سال (2111مأخذ :نگارندگان)1011 ،

شکل شماره  0مربوط به سال  2111میالدی است که با توجه به شکل و رنگ سفید که نشاندهنده ساختمانهای شهر تبریز
است در قسمت مرکزی افزایش و از سمت غرب و شرق کشیده شده است ،در این تصویر مسیرهای ورودی و خروجی شاهد
افزایش میزان ساختوساز بوده است.

5

شکل  -0نقشه اصالحشده سال (2111مأخذ :نگارندگان)1011 ،
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شکل شماره  3مربوط به سال  2121میالدی است که با توجه به شکل و رنگ سفید که نشاندهنده ساختمانهای شهر تبریز
است ،منطقه بندیها بهوضوح سفیدرنگ شده و افزایش چشمگیر ساختمان در مسیرهای ورودی و خروجی شهر تبریز مشخص
گردیده است .در این تصویر شاهد رشد چشمگیر ساختمانها از تمامی جهات هستیم و بهنوعی فشار اولیه به مرکز به قسمتهای
حومهی آن وارد میشود.

شکل  -1نقشه اصالحشده سال (2121مأخذ :نگارندگان)1011 ،

شکل  6نشاندهنده تغییرات ساختمانها از سال  1991الی  2121است ،در این شکل در قسمتهای سفیدرنگ ساختمانهایی
است که از سال  1991وجود داشته و هرچه به رنگ قرمز کشیده میشود این ساختمانها جدیدتر و نزدیکتر به سال  2121است،
قسمتهای زردرنگ و فیمابین رنگ قرمز و سفید نشاندهنده ساخت ساختمانها از بعد از سال  1991تا  2121است .در این
تصویر صحت توضیحات شکلهای  2و  3و  0و  3با توجه به ترکیب رنگی مشخص گردیده است.

6

شکل  -6نقشه تغییرات ساختمانها طی سالهای  1331الی (2121مأخذ :نگارندگان)1011 ،
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در شکل شماره ( )5با توجه به شاخص  NDVIپوشش گیاهی انبوه شهر تبریز با توجه به دادههای سال  2121بارنگ سبز
مشخص گردیده است ،پژوهشگران زیای بر اساس روش سنجشازدور و با تأکید بر شاخص درجه سر سبزی  NDVIمطالعات
خود را بر روی تغییرات پوشش گیاهی در مناطق شهری انجام دادهاند و به نتایج مطلوبی نیز رسیدهاند ( .)Satoshi,1997نتایج
نشان میدهد  111123درصد از کل اراضی به پوشش گیاهی انبوه اختصاص پیداکرده است .پوشش گیاهی در مناطق شهری
ازاینجهت حائز اهمیت است که میتواند شرایط محیطی و تبادالت انرژی را بهوسیله انعکاس انتخابی و جذب تشعشعات
خورشیدی کنترل نماید ( )Goward, et al, 1985و بهعنوان عواملی مؤثر در کنترل آلودگی هوا و تأثیرگذار بر سالمت انسانها
معرفی شود)(Wagrowski and Hites 1997

شکل  -7پوشش گیاهی انبوه (مأخذ :نگارندگان)1011 ،

 -0نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ساختمانهای ساختهشده طی سالهای  1991الی  2121در شهر تبریز است ،در این
پژوهش از نرمافزار  ENVI5.3جهت اصالح و پایش و از نرمافزار  ARC GIS 10.8برای تهیه خروجی استفاده شد .با توجه به
پژوهشهای پیشین ساختوساز تا سال  1351و  1391باعث آسیب به بافت سبز منطقه وارد کرده و پوشش گیاهی و خاک منطقه
از این رشد مناطق مسکونی آسیبدیدهاند ،در این پژوهش ابتدا وضعیت مناطق مسکونی سال  1991مشخص گردیده است که در
7

آن با توجه به رنگ سفید که نشاندهنده مناطق مسکونی است و مشخص میکند فشار مناطق مسکونی در مرکز شهر وجود دارد،
در ادامه سال  2111فشار مناطق مسکونی همچنان بر قسمت مرکزی و همچنین ساختوسازهایی بافاصله از مرکز مشخص
گردیده ،در سال  2111و  2121مرکز شهر کامالً به رنگ سفید (مناطق مسکونی) و حجم چشمگیری از ساختمان در قسمتهای
دیگر شهر مشخصشده است ،نکته قابلتوجه میزان رشد چشمگیر ساختمانها در قسمتهای ورودی و خروجی شهر است.
با توجه به رویهم گزاری تصاویر سالهای  1991الی  2121قسمتهای سفیدرنگ نشاندهنده وجود مناطق مسکونی در
سال  1991است ،اما قسمتهای زرد و سبز و قرمز نشاندهنده جدیدتر و بهروز بودن مناطق مسکونی است و هر چه به رنگ قرمز
نزدیکتر شوند جدیدتر نسبت به سال  2121هستند ،در این تصاویر تراکم باال در مرکز مشخصشده است و رشد چشمگیری در
کنار مسیرهای ورودی و خروجی شهر همچون تبریز-مرند و تبریز -زنجان که بارنگ قرمز مشخص گردیده صورت گرفته است.
در این پژوهش مناطق همجوار شهر تبریز نیز مشخص گردیده که در قسمتهای خارج از منطقه بندی شهر مشخصشده و
نتایج نشان میدهد عمومیت رنگ زرد و نارنجی و قرمز را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به نتایج این پژوهش با توجه به میزان رشد مناطق مسکونی طی  31سال که ازلحاظ زمانی پژوهشهای پیشین را در
برمیگیرد تصدیق میکند و پیشنهاد میشود با توجه به مشخص شدن میزان چشمگیر رشد مناطق مسکونی در حومه شهر تبریز در
این پژوهش و نبود هدف جهت بررسی دقیق آنها در این پژوهش ،در تحقیق بعدی این مناطق موردبررسی دقیق قرار گیرند.
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مقایسه کارایی مدلهای امتیازی و سازشی در پهنه بندی خطر سیالب
در حوزه آبخیز رکعت (شهرستان ایذه)

میترا چراغی ،*1امین ذرتی

پور2

تاریخ دریافت1011/11/18 :
تاریخ پذیرش1011/12/20 :
کد مقاله36353 :

چکیده
با توجه به اینكه در اغلب حوضه هاي آبخیز کشور ،وقوع سیل و خسارت هاي ناشي از آن روند افزایشي دارد ،تعیین
مناطق مولد سیل و اولویت بندي زیرحوضه از نظر پروژه هاي کنترل سیل و مدیریت جامع حوضة آبخیزها ضرورت دارد.
در این تحقیق از  11شاخص تأثیرگذار براي تهیه نقشه هاي خطر سیل خیزي حوضه آبخیز رکعت بر اساس مدل ویكور
و  AHPاستفاده گردید .نتایج نشان داد که مدل  ،AHPبیشترین تطابق را با اطالعات پایه منطقه نسبت به مدل ویكور
دارد و بعنوان مدل بهینه در این منطقه پیشنهاد مي شود .بر این اساس مي توان بیان نمود که مدل امتیازي از جامع ترین
نظام هاي طراحي شده براي تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه است.

واژگان کلیدی ،VIKOR ،AHP :سیل خیزي.

 -1استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی (نویسنده مسئول)
Cheraghi.mitra@asnrukh.ac.ir

 -2استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی
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سیالب از اصلي ترین بالیاي جهاني است که سبب خسارات زیادي به بخش کشاورزي ،شیالت ،مسكن و زیرساختها مي-
شود و به شدت روي فعالیتهاي اجتماعي و اقتصادي تأثیر ميگذارد ( .)Chang et al., 2008اگر چه دلیل عمدة این پدیده
عوامل طبیعي است اما دخالت بشر نیز باعث برهم خوردن تعادل طبیعت شده و وقوع این پدیده و خسارات ناشي از آن را تشدید
کرده است .با افزایش شدت و فراواني رخدادهاي سیل ،نگراني هاي جهاني در خصوص افزایش مرگ و میر و ضررهاي اقتصادي
ناشي از آن افزایش یافته است ( .)Sarhadi et al., 2012با توجه به اینكه در اغلب حوضه هاي آبخیز کشور ،وقوع سیل و
خسارت هاي ناشي از آن روند افزایشي دارد ،تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندي زیرحوضه از نظر پروژه هاي کنترل سیل و
مدیریت جامع حوضة آبخیزها ض رورت دارد .با توجه به علل مختلف و مؤثر در بروز سیل ،مي توان با به کارگیري روش ها و
راهكارهاي علمي و عملي ،از وقوع بسیاري از سیل ها جلوگیري کرد .در مواقعي هم که نتوان از وقوع آن جلوگیري نمود ،امكان
انجام اقدامات مختلف ،از جمله عملیات آبخیزداري و پهنه بندي مناطق سیل خیز و به دنبال آن تعیین کاربري مناسب براي این
مناطق به منظور کاهش خسارات ناشي از سیل ،وجود خواهد داشت .ارزیابي سیل خیزي اساساً فرایند چندبعدي ترکیبي و پیچیده
شامل عوامل کیفي و کمي است .به همین علت ،تصمیم گیران براي تسهیل در اینگونه بررسي ها ترجیح مي دهند نظرهاي
کارشناسي خود را به صورت مقادیر عددي نشان دهند ( .)Yang et al., 2013یكي از راهكارهایي که جهت شناسایي خطر سیل
و تهیه نقشههاي حساسیت به وقوع آن بهكارگرفته میشود ،استفاده از مدلهاي آماري دو و چند متغیره ،دادهکاوي و یادگیري
ماشین ميباشد .اما از آنجایي که بسیاري از این مدلها به دادههاي زیادي نیاز داشته و کالیبراسیون آنها پیچیده ميباشد ،از اینرو در
سالهاي اخیر مدلهاي زیادي براي تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل آزمایش شدهاند ( )Li, 2002; Lu et al., 2009که در این
میان ،ترکیب مدلهاي آماري و احتماالتي با تكنیکهاي سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي به دلیل باال بردن توانایي
مدل در پیشبیني ،بسیار مورد توجه محققین بوده است ( García-Pintado et al., 2013; Pradhan, 2009; Youssef et
 .)al., 2011در این میان روش هاي تصمیم گیري چند معیاره از اهمیت واالیي برخوردارند که در میان آن ها مدل هاي جبراني از
جمله مدل هاي امتیازي ( )AHPو سازشي ( )VIKORکاربرد بیشتري دارند .در روش هاي امتیاز دهي ،گزینه ارجح بیشترین
امتیاز را دارد .در این روشها با استفاده از الگوریتم هاي مختلف گزینه اي برتر است که بیشترین امتیاز را کسب کند اما در روش
هاي سازشي ،گزینه ارجح بیشترین نزدیكي و شباهت را با گزینه ایده آل دارد .تفاوت اصلي روش  VIKORبا  AHPدر این است
که در این مدل مقایسات زوجي بین معیارها و گزینه ها صورت نمي گیرد .یعني هر گزینه مستقال توسط یک معیار سنجیده و
ارزیابي مي گردد در صورتي که در روش  AHPمقایسات زوجي بین معیارها صورت مي گیرد از اینرو اولویت بندي معیارهاي مؤثر
بر سیالب توسط این مدل ها ،نتایج متفاوتي را نشان خواهند داد که در این مطالعه به ارزیابي این روش ها و در نهایت مقایسه
کارایي آن ها در پهنه بندي سیالب پرداخته خواهد شد.

 -2مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخیز رکعت در حدود  66کیلومتري شرق شهرستان ایذه و در محدوده جغرافیایي شهرستان دهدز دراستان خوزستان
واقع شده است .مساحت حوزه  15305هكتار ميباشد و از نظر تقسیمات حوضه هاي آبریز کشوري ،از زیر حوضه هاي سد کارون
 3به شمار مي رود و عمدتاً داراي پوشش جنگلي است .بیشترین ارتفاع منطقه  3111متر وکمترین ارتفاع منطقه  311متر از سطح
دریا مي باشد .همچنین شیب متوسط حوضه حدود  35درصد بوده و بارش متوسط حوضه حدود  601میلیمتر ميباشد .چهار کاربري
مختلف شامل جنگل ،اراضي مرتعي ،اراضي مرتعي به همراه اراضي دیم و رخنمون سنگي در منطقه مشاهده ميشود.

روش پژوهش
قدم اول در مطالعات پهنهبندي سیل ،شناسایي حوزه و وضعیت فاکتورها ميباشد .در این پژوهش ،یازده الیه مؤثر بر وقوع
سیالب از جمله شماره منحني رواناب ،مدل رقومي ارتفاع ،میزان شیب ،جهت شیب ،بارندگي ،پوشش گیاهي ،کاربري اراضي،
فاصله از آبراهه ،تراکم زهكشي ،شاخص توان آبراهه و شاخص رطوبت توپوگرافي تهیه و طبقهبندي شدند .سپس با استفاده از
روش  VIKORو  AHPبه رتبه بندي گزینه ها پرداخته شد.
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-3نتایج و بحث
 AHPابزاري براي تصمیم گیري چند معیاره است که مي تواند مسائل پیچیده را به صورت سلسله مراتبي ایجاد کند ،در نتیجه
ارزیابي همه معیارهاي مرتبط با تصمیمي را که باید داده شود ساده مي کند .همه گزینه ها بر اساس هر معیار با استفاده از مقیاس
ترجیحي به طور جداگانه مقایسه مي شون د و براي هر معیار یک لیست اولویت از گزینه ها بدست مي آید .مقیاس ترجیحي که
بیشتر استفاده مي شود مقیاس  1تا  9است .همانطور که در نقشه خطر سیالب حوضه آبخیز رکعت بر اساس روش  AHPنشان
داده شده است 35 ،درصد منطقه با خطر سیل خیزي خیلي کم 33 ،درصد با خطر سیل خیزي کم 15 ،درصد خطر سیل خیزي
متوسط و  11درصد با خطر سیل خیزي زیاد و خیلي زیاد قرار دارد (شكل .)1
ر وش ویكور یک تصمیم گیري چند معیاره براي حل یک مساله تصمیم گیري با معیارهاي نامناسب و واحدهاي اندازه گیري
مختلف و متعارض است .روش  VIKORبر تمرکز بر رتبه بندي و انتخاب از بین یک مجموعه راه کار در مساله اي با داشتن
معیارهاي مخالف هدف گذاري شده است .نتایج نشان داده شده در روش ویكور لیست رتبه بندي توافقي به اضافه یک یا چند راه
حل توافقي است .در نقشه طبقه بندي شده خطر سیالب در حوضه آبخیز رکعت بر اساس روش ویكور (شكل  13 ،)2درصد منطقه
در طبقه با خطر سیل خیزي بسیار کم 19 ،درصد در طبقه با خطر سیل خیزي کم 61 ،درصد خطر سیل خیزي متوسط و  13درصد
منطقه در طبقه سیل خیزي با خطر زیاد و بسیار زیاد قرار گرفته است.
) Gyumin. Et al., (2014تطابق دارد .این محققان نیز در نتایج حاصل از مطالعه شان به کارآمد بودن تكنیک  AHPدر تعیین
پتانسیل سیلخیزي حوزه آبخیز اشاره کردهاند.

شکل -1نقشه پهنه بندی خطر سیالب بر اساس روش

شکل  -2نقشه پهنه بندی خطر سیالب بر اساس روش

AHP

VIKOR
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این نتایج با نتایج مطالعه ) ،Kyung-Soo et al., (2013) Mousavi et al., (2017) ،Mousavi et al., (2013و

نتیجهگیري
با جمع بندي نتایج بدست آمده در این مطالعه مي توان بیان کرد که ارزیابي نقشه هاي خطر سیل خیزي حوضه آبخیز رکعت
بر اساس مدل ویكور و  AHPنشان ميدهد که مدل  ،AHPبیشترین تطابق را با اطالعات پایه منطقه نسبت به مدل ویكور دارد
و بعنوان مدل بهینه در این منطقه پیشنهاد ميشود .بر این اساس مي توان بیان نمود که فرایند تحلیل سلسله مراتبي از جامع ترین
نظامهاي طراحي شده براي تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه است؛ زیرا با بهره گیري از این فن ،مي توان مسئله را به صورت
سلسله مراتبي در قالب معادالت درآورد و در آن ،معیارهاي مختلف کمي و کیفي را در نظر گرفت .این فرایند گزینه هاي مختلف را
در تصمیم گیري دخالت مي دهد و امكان تحلیل حساسیت روي معیارها و زیرمعیارها را فراهم ميسازد .همچنین ،این فرایند بر
11

 میزان سازگاري و ناسازگاري، بنا نهاده شده است و افزون بر این، با امكان تسهیل قضاوت ها و محاسبات،پایه مقایسه زوجي
. اینها مجموعه اي از مزایاي مهم تصمیم گیري چند معیاره به شمار مي رود.تصمیم را نشان مي دهد

تشکر و قدردانی
) اجرا شده1011/15این پژوهش با حمایت مالي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان (طرح پژوهشي به شماره
 نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از همكاري و مساعدت معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع.است
. سپاسگزاري نمایند،طبیعي خوزستان و تمامي عزیزاني که در این طرح ما را یاري نموده اند
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تأثیر رودخانه مرزی هیرمند بر شرایط آبی و
مسائل زیستمحیطی منطقه سیستان

غالمحسین لکزائیان پور .1محمدمهدی

چاری2
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کد مقاله63063 :

چکـیده
رودخانه مرزی هیرمند(هلمند)که از کوههای هندوکش افغانستان سرچشمه میگیرد ،در ابتدای مسیر ،رودخانه کوچکی
است ،ولی در طول مسیر رودخانههای دیگری از جمله ارغندآب و اورزگان نیز به درون آن میریزند و رودخانه بزرگ
هیرمند تشکیل میشود که پس از حدود  0011کیلومتر به دریاچه هامون در سیستان ایران میریزد .از دیرباز رودخانههای
مرزی بهعنوان یکی از مهمترین عوارض طبیعی ،همواره منشأ اختالفات بسیاری در روابط بین دولتها و کشورها
محسوب میشوند .رودخانه هیرمند به عنوان شریان اصلی دریاچه هامون ،رودخانه مرزی ایران و افغانستان است که سبب
بسیاری از مجادالت مرزی از ابتدای مرزبندی مشخص بین این دو کشور تا به امروز بوده است .عدم پایبندی افغانستان به
قرارداد  0630مبنی بر تأمین حقابه رودخانه هیرمند و بهتبع آن ،خشکی هامون بهعنوان دریاچهای که حیات سیستان به
آن وابسته است ،چالشهای فزایندهای را در منطقه سیستان رقم زده است.متأسفانه احداث بند یا سد کمالخان بر روی
رودخانه هیرمند و به بهرهبرداری رساندن این بند در افغانستان در اواخر سال  0666بیشازپیش مشکالت زیستمحیطی و
اجتماعی را در منطقه سیستان نمایان ساخته است .در این تحقیق سعی گردیده است تأثیر رودخانه مرزی هیرمند بر شرایط
آبی منطقه سیستان موردبررسی قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :هیرمند،سیستان،افغانستان،حقابه،هامون.
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این حدود 283حوضه آبی مشترک دردنیا وجود دارد .حوضه آبریزهیرمندیکی از این حوضههاست .همچنین نزدیک به 0311
دریاچه بینالمللی مشترک در دنیا وجوددارد که تاالب هامون یکی از آن دریاچههای مشترک می باشد .افزایش نیاز به آب در
کشورهای جهان تنش هایی جدی بر سر مسئله تصاحب منابع آبی بوجود آورده است  .رودخانه ها یکی ازمهمترین منابع دسترسی
به آب هستند  .تعداد زیادی از رودخانه ها در فضای سرزمینی بیش ازیک کشورجریان دارند،این امر موجب بروز اختالفاتی وسیع
بین کشورهای حوضه آنها را فراهم آورده است .چنین متصوراست که جنگ های آینده بشربرسرتصاحب منابع آب شیرین
واختالفات آبی بین کشورها بوقوع بپیوندد.درآینده رودخانه های مرزی اهمیت بیشتری درتعیین روابط بین المللی
کشورهاخواهندداشت.رودخانه هیرمندیکی ازاین رودخانه های مهم مرزی است که ازکشورافغانستان واردکشورماگردیده وبه تاالب
بین المللی هامون جان می بخشد .مزیت نسبی افغانستان در مقایسه با برخی کشورهای همسایه اش در این است که اکثر رود خانه
های منطقه ازکوه های افغانستان سرچشمه می گیرند.آمو ،مرغاب ،هریرود ،هلمند(هیرمند) و کابل ،رود خانه هایی هستند که از
کشورافغانستان سرچشمه گرفته و زندگی را به همسایگان هدیه می دهند(فهیم.)6:0663،رود خانه هیرمند یکی از این رودخانه
هایی می باشد که از مناطق داخلی افغانستان و کوههای بابا سرچشمه گرفته و با عبور از چند استان در داخل خاک افغانستان ،در
نهایت به خاک ایران ودریاچه هامون سیستان وارد می شود  .رودخانه هلمند (هیرمند) ،شاهراه آبی افعانستان است که  01درصد از
آبهای سطحی این کشور را شامل میشود .بیش از  63درصد ازطول این رودخانه در داخل خاک افغانستان بوده و تنها  3درصد
آن در خاک ایران جاری است  .وقوع خشکسالی های مکرر و دوره ای  ،همچنین وابستگی شدید مردم سیستان به آب این رودخانه
موجب شده است تا حاکمان افغانستان بلحاظ ژئوپلوتیک در این منطقه نسبت به کشورمان دست برتر را در اختیار داشته باشند
(لطفی وهمکاران .)3:0661،دومین رودخانه پراهمیت ومهم افغانستان ،رود هلمند(که درایران بنام هیرمندشناخته می شود)می باشد
که از سنگالخ یا  81کیلومتری غرب کابل سرچشمه گرفته و از شمال به جنوب غرب کوهستانهای هزارهجات را پشت سر گذاشته
ودر گرشک داخل ریگستانهای دشت مارگو گردیده ودرنهایت بهطرف ایران جریان پیداکرده و به تاالب بینالمللی هامون در
منطقۀ سیستان میریزد .طول این رودخانه درابتدا  863کیلومتر است.
سد کجکی در مسیر رود بزرگ هیرمند احداث شده است و در فاصله  030کیلومتری شمال غربی شهرقندهار قرار دارد .هدف
از اجرای این سد ،آبیاری  108111هکتار از اراضی کشاورزی و همچنین تولید برق است ،ظرفیت آبگیری این سددرحال حاضر 8/2
میلیارد متر مکعب است ،ارتفاع این سد  011متر ،پهنای آن  2261متر و ظرفیت تخلیه آن  2/0میلیون متر مکعب میباشد.
شکل  0موقعیت سدکجکی رانسبت به تاالب
هامون نشان می دهد .سد کجکی آبخیز اصلی
حوضه سیستان است .آبهای جاریشده از این
سد تا  311کیلومتر به سوی پاییندست ،در
کانالهای کشاورزی منطقه جریان مییابد.
همچنین در حال حاضر افغانستان در حال ساخت
فاز دوم سد کجکی بر روی رودخانه هیرمند
میباشد ،با احداث فاز دوم ،ظرفیت سد کجکی به
حدود  0/2میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.
شکل  -1موقعیت سدکجکی نسبت به تاالب هامون
در سال  2100کار ساخت بندیاسد کمال خان در
(خانه آب ایران)1931،
والیت نیمروز افغانستان در مسیر این رودخانه آغاز
گردید که در اواخر سال 2121به مرحله بهره
برداری رسید .سد کمالخان یکی از پروژههای
مهم کنترل آب در افغانستان است که در والیت
نیمروز این کشورقرار دارد.شکل2موقعیت سدکمال
خان رادروالیت نیمروز افغانستان نشان می دهد.
این سد میتواند بیش از  81111هکتار اراضی را
آبیاری و بیش از  6مگاوات انرژی برق تولید کند.
سد کمالخان بیشتر در ساحل دشت قرار داشته و
دارای شیب کمی است .ارتفاع این سد  03متر و
ظرفیت ذخیره آب آن  32میلیون مترمکعب
شکل  -2موقعیت بندکمال خان دروالیت نیمروزکشورافغانستان
میباشد .این سد توان کنترل حجم بسیار باالی
(حمیداهلل امیرغوریانی)1933،
آب رادارد.

متاسفانه قراردادی که برای سیستان بین ایران و افغانستان بسته شده است ،فقط درخصوص رودخانه هیرمند است .در حالی
که رودخانههای متعدد دیگری در حوضه آبی هیرمند وجود دارند که قراردادی با افغان ها درباره آنها بسته نشده است .این
رودخانهها مثل خاشرود ،فراهرود در کنار رودخانه هیرمند (نه حوضه آبریز) تامین کننده اصلی آب تاالببینالمللی هامون ومنابع
آبی سیستان هستند که در طول تاریخ این وظیفه خود را انجام دادهاند .افغان ها اگرچه جز هیرمند ،بر روی رودخانههای دیگر
حوضه آبریز هیرمند قرارداد دیگری با ما ندارند ،ولی یقیناً ملزم هستند که حقآبههای قانونی و عرفی نیاز زیستمحیطی منطقه
سیستان را تامین کنند .متاسفانه افغانستان عمالً به خاطر فعالیتهایی که در باالدست دارد ،حقآبهها را به صورت طبیعی و قانونی
رهاسازی نمیکند .مطالعات اولیه نشان میدهد ،افغانستان عمالً دچار تغییر اقلیم و خشکسالی بلندمدت نیست .ولی متاسفانه آنها
این موضوع را به عنوان بهانههایی برای عدم عمل کردن به تعهداتشان مطرح میکنند .شواهد اولیه مطالعات ما در دانشگاههای
مختلف ایران نشان میدهد تغییر اقلیم در افغانستان عامل موثری برای کاهش آورد رودخانه هیرمند نبوده است.منابع متعدد آب در
افغانستان وجود دارند که آب سیستان و تاالب تاریخی هامون را تامین میکنند .اما ما متاسفانه فقط رودخانه هیرمند را میشناسیم
و از حوضههای دیگر شناخت کافی نداریم .مناسبات آبی ایران و افغانستان در بهره برداری مشترک از این منابع از فراز و فرودهای
فراوانی برخوردار بوده است .در شرایط کنونی،روابط طرفین برسربهره برداری منصفانه از آبهای مشترک ،نه در شرایط همکاری و
نه درشرایط تنش شدید قراردارد.امابرخی اقدامات دولت افغانستان دراحداث سازههای مختلف آبی درباالدستِ این رودخانه ها،باعث
مشکالت اجتماعی وزیست محیطی بسیارجدی و نگرانی ایران شده است (سینایی و همکار .)0:0661،در اواخر سال 0666کشور
افغانستان ساخت سد بر روی رودخانه فراه رود را نیز در برنامه کاری خویش قرار داد که این موضوع درآینده مشکالت آبی بین
دوکشور را پیچیده تر خواهد نمود.

سرچشمه هیرمند در کوه های هندوکش افغانستان واقع در جنوب غربی شهر کابل و در کوه «بابا یغما» قرار دارد که شامل سه
سرشاخه اصلی به نام های «هیرمند»«،باغی رود» و «فرهاد رود» می باشد که پس از گذر از میان دره های عمیق و عبور از
مناطق (دریافت شاخه های فرعی متعدد دیگری نظیر ناره-باتور،تیرین،رود بانی،موستی قلعه و نوزاد) کوهستانی ،شاخه پر آب
دیگری به نام ارغند رود از ساحل چپ به آن می پیوندد« .ارغند رود» یا «ارغند آب» از ارتفاعات قندهار سرچشمه گرفته ،در امتداد
شمال شرق به سمت جنوب غرب جریان می یابد( .سرشاخه های متعددی نظیر رود دوری اراغستان و ترناک رودخانه ارغند آب را
تغذیه می نمایند) .رودخانه هیرمند پس از دریافت ارغند رود از ساحل چپ ،در منطقه به سمت جنوب غربی امتداد یافته تا ایستگاه
«چهار برجک» در حدود  611کیلومتر طی مسیر نموده و بالفاصله پس از چهار برجک به سمت شمال تغییر مسیر داده و پس از
طی مسافت طوالنی در قوس بزرگی به سمت شمال که در آن تاالب هامون قرار دارد ،کشیده می شود.عرض بستر رودخانه
هیرمند در حدفاصل بوست تا چهار برجک 0/3تا  6کیلومتر و عمق آن حدود 31تا 13متر می باشد .پس از اتصال ارغند آب به
رودخانه هیرمند ،این رودخانه از دبی بسیار باالیی برخوردار گردیده و به رودخانه عظیمی تبدیل می شود و در داخل یک صحرای
وسیع به نام دشت «مارگو» تا «بند میانه» ادامه پیدا می کند و از این نقطه به بعد در امتداد شرق به سمت غرب قرار گرفته و بعد از
طی مسافتی در حوالی «میر آباد» و «بندکمال خان» به سمت شمال جهت گیری می نماید .از بند کمال خان به فاصله حدود 31
کیلومتر به «جریکه وکهک» ایران محل سابق «بند سیستان» میرسد .دو شاخه «سیستان» و «پریان مشترک» از این نقطه از هم
تفکیک می شوند .شاخه غربی با نام رودخانه سیستان طی مسافتی در حدود 11کیلومتر نهایتا" در «هامون هیرمند» تخلیه می
گردد .شاخه دیگرآن نیز با نام «پریان مشترک» در امتداد جنوب به سمت شمال جریان می یابد وروی مرز مشترک کشور
افغانستان و ایران قرارمی گیرد رودخانه پریان مشترک پس از طی مسافتی در حدود21کیلومتر باز به دو شاخه تقسیم می گردد.
شاخه غربی که در شرایط سیالبی دارای جریان می باشد به «پریان داخلی» (شیردل) و «نیاتک» موسوم است .رودخانه پریان
مشترک در ادامه مسیر و در امتداد شمالی به نام «ناد علی» خوانده می شود که در محلی به نام «برج آس» مجددا" به دو شاخه
تقسیم می شود .یکی از شاخه ها که موسوم به «سیخ سر» است امروزه به شکل یک نهر آبیاری کوچک دایر می باشد و تمامی
آب آن به مصرف آبیاری اراضی زراعی می رسد و دیگری که در واقع امتداد رودخانه اصلی است به «شیله سرخ» موسوم بوده و در
سیالبهای زیاد به سمت شرق جاری می گردد و پس از آبیاری مزارع حاشیه خود نهایتا" در باتالق «اشکینی» که محل تعلیف
احشام است تخلیه می شود .باتالق اشکینی با وسعتی برابر 311کیلومتر مربع در حاشیه جنوب شرقی هامون پوزک واقع شده
است(کیخا.)8:0663،طول رودخانه هیرمند 0011کیلومتر بوده و از این لحاظ میان هرات و سند طویل ترین رود بشمار می آید .این
رود پس از طی کیلومتر هامسافت در خاک افغانستان ،وارد خاک ایران می شود .طول سرشاخه های این رود در داخل خاک ایران
قریب 021کیلومتر می باشد .عرض آن درنقاط مختلف بین  211تا 611متر و عمق آن از  2تا  3متر متغیر است .کل حوضه آبریز
رودخانه هیرمند  638131کیلومتر مربع می باشد .بر اساس پژوهش شریفی کیا وهمکارش درسال 0662در طول  33سال
گذشته،رودخانۀ هیرمند به سبب برخوداری ازشرایط خاص توپوگرافیکی ولیتولوژیکی(دشت هموار رسی) ،تغییرات هندسی و فضایی
گسترده ای داشته است که جهت تغییرات مسیر رودخانه به طور عمده به سمت مشرق،یعنی خاک افغانستان بوده است .تغییرات
بستر این رودخانه ،عالوه بر مساعدت شرایط ناهمواری و جنس بستر ،از تغییرات هیدرولوژیکی و اقلیمی تأثیر پذیرفته است.
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تحقیقات جهانتیغ وهمکارانش درسال0663نشان داده است که متوسط رسوب معلق رودخانه سیستان(یکی ازسرشاخه های
هیرمنددرایران)  62گرم در لیتر بوده است وحدود1/6میلیون تن رسوب به همراه سیالب ها در دوره مورد مطالعه ( 03ماه) وارد این
رودخانه شده است .شکل 6هیدروگرافی حوضه آبریزرودخانه هیرمندرانشان می دهد.

شکل  -9هیدروگرافی حوضه آبریزرودخانه هیرمند(ماخذ:کیخا)1933،
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 -3چالش حقابه هیرمند
چالش آبی میان ایران و افغانستان بر سر بهرهبرداری از آب رودخانههای مرزی حوضه هیرمند از زمان جداسازی این کشور از
ایران شروع شد .اختالفات بر سر بهرهبرداری از منابع آب در طول تاریخ همیشه وجود داشته است و در قرنهای اخیر چالش
آبهای مشترک مرزی نیز مطرح بوده و در اغلب کشورهای جهان اتفاق افتاده است .در منطقه ما نیزموارد متعددی وجود داشته
است .برای نمونه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و تشکیل کشورهایی مثل ترکیه ،عراق و سوریه مشکالت
آبی میان این سرزمینها به وجود آمده است .قبل از آن چالشی به نام بهرهبرداری از رودخانه های دجله و فرات وجود نداشت .ولی
شکلگیری این کشورهای جدید ،سبب شد رقابتها بر سر بهرهبرداری از دجله و فرات کمکم اوج بگیرد و حتی منجر به درگیری و
تنش نظامی گردد .خشک شدن رودخانه های دجله و فرات و طرحهایی که در باالدست این رودخانهها ایجاد شد ،بسیاری از
تاالبها و رودخانهها را در پاییندست از بین برد و مشکالت زیستمحیطی ،سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادی شدیدی رابه وجود آورد.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر رودخانه «آمودریا و سیردریا» اختالفها در میان کشورهای آسیای میانه باال گرفت و
چالش و درگیری بسیار پرتنشی در میان این کشورها به وجود آمد.درزمان اتحادجماهیرشوروی ،تمام این رودخانهها بر اساس
سیاست یک کشور اداره میشدند اما با فروپاشی اتحادجماهیرشوروی و به وجود آمدن کشورهای مستقل در آسیای میانه ،رقابت و
تنش برای بهرهبرداری هرچه بیشتر بر سر منابع آب افزایش یافت .مساله رودخانه ی هیرمند میان ایران و افغانستان نیز با جدا
شدن این کشور از ایران با معاهده پاریس آغاز شد .در مارس  0831میالدی پس از دومین نبرد انگلیس با ایران بر سر مساله
جدایی هرات از ایران ،برای صلح بین دو کشور معاهدهای در پاریس منعقد شد .بعد از جدا شدن هرات طی این معاهده اختالفات و
چالشها و درگیریهایی بر سر بهرهبرداری از آب بین دو کشور به وجود آمد .اختالف بین ایران و افغانستان سابقه تاریخی دارد که
این سابقه منجر به چندین دوره تاریخی برای قراردادهایی فیمابین برای مدیریت حوضه آبریز هیرمند شده است که آنها را به سه
دوره اول  ،دوم و سوم تقسیمبندی کردهاند .این دورهها بعد از جدایی افغانستان از ایران بوده است .عمده اتفاقات این دورهها شامل
عهدنامه پاریس در سال  0263هجری و جدایی هرات از ایران است .بعد از آن با افزایش تنش آبی میان دو کشور ،ژنرال انگلیسی
به نام گلد اسمیت در سال  0230میان دو کشور حکمیت کرد .حکمیت او کامل نبود و ابهامات زیادی را بر جای گذاشت و
اختالفات بین دو کشور بیشتر شد و دولت وقت بریتانیا دوباره یک ژنرال دیگر به نام ژنرال مک ماهون را برای حل و فصل
اختالفات مرزی و بهخصوص چالشهای آب هیرمند بین ایران و افغانستان حکم کرد ،که او هم نتوانست موفق شود و اختالفات را
از بین ببرد .ابتدا مک ماهون استفاده 31درصدی برای طرفین از آب رودخانه هیرمند را مطرح کردولی بعدا" این موضوع را تغییر
داده و دوباره نظریاتش را عوض کردند و دوسوم آب هیرمند را در محل بند کمالخان به افغانستان و بقیه را به ایران اختصاص
دادند که حدود  66درصد از آب حوضه هیرمند را شامل میشد .این حکمیت و شیوه تقسیم حقآبه باعث شد که اختالفات بین دو
کشور باقی بماند و نتواند روابط بین دو کشور را بهبود دهد .بعد از حکمیت مک ماهون اختالفات بیشتر شد و در سال 0611
عهدنامه مودت بین ایران و افغانستان امضاء شد .بعد از آن نیز قراردادهای دیگری مثل قرارداد  ،0601بعد هم قرارداد  0603و دو
سال بعدقرارداد  0601نیز امضاء شد .بعد از آن نیز رای کمیسیون بیطرف در سال  0626مطرح گردید .نهایتاً در سال  0630قرارداد
معروف بین ایران و افغانستان منعقد شد و طی این قرارداد سهم آب ایران از  31درصد به حدود  00درصد کاهش یافت و متوسط
 23مترمکعب در ثانیه یا  821میلیون مترمکعب در سال حقآبه ایران تعیین گردیدومقررشد طی یک جدول زمانی به حوضههای

آبریز ایران ریخته شود .بعد ازپیروزی انقالب اسالمی ایران ،اختالفات دیگری پیش آمد که در دهه  0681شمسی دو کشور با
توجه به تغییراتی که در نظام سیاسی آنها طی دهههای گذشته رُخ داده بود در نشستی به صورت قطعی همان توافق  0630را
نهایی و از آن استفاده کردند .با مطالعه تاریخچه اختالف آبی ایران و افغانستان می توان این نتیجه را گرفت که کشور افغانستان به
دلیل قرار گرفتن در حوزه باالدست رودخانه هیرمند به طور ضمنی از اصل حاکمیت سرزمینی مطلق در بهره برداری واستفاده ازآب
این رودخانه بهره می جوید.برطبق این اصل رودخانه ها وآب های جاری نیزدرحکم سایر اموال و منابع یک دولت در نظر گرفته می
شوند که آن دولت تماما" حق انحصاری در استفاده از رودخانه های جاری بین دو یا چند کشور را دارد  .به همین دلیل است که
حاکمان افغانستان در برخی ادوار به طور جدی حقابه ایران از رودخانه هیرمند را رعایت نکرده اند .تاکید ضمنی و پذیرش اصل
حاکمیت سرزمینی مطلق در مورد رودخانه هیرمند ،این رودخانه را از دیدگاه کشور باالدستی یک رودخانه داخلی تلقی می کند ،از
این رو در ادوار گذشته اقداماتی چون حفر کانال برای انحراف آب و ایجاد سد به منظور ذخیره سازی آب از سوی دولتمردان
افغانستان صورت گرفته است  .با وجود این که قرارداد 0630رژیم حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند را تعیین کرده است ،اما
یکی از بهانه هایی که دولت افغانستان درکاهش حقابه ایران از آن سود می جوید ،موضوع خشکسالی و تعیین سال نرمال و یا زیر
نرمال است .از این رو ،میزان ذخیره سازی آب توسط افغانستان به مقدار بسیار زیادی صورت می گیرد و در عوض سیالب های
فصلی را که نمی تواند مهار کند در حکم حقابه محسوب می کند (موسی زاده وهمکار.)0:0660،

 -4پیگیری حقابه تاالب هامون
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همانگونه که مطرح گردید،حقابه ای که برای ایران ازرودخانه هیرمنددرقراردادسال 0630درنظرگرفته شده است ،حدود821
میلیون مترمکعب درسال می باشدکه فقط می تواندتاحدودی مشکل تامین آب شرب وصنعت رادرمنطقه سیستان برطرف
نماید.تاالب بین المللی هامون باگنجایشی حدود01میلیاردمترمکعب نیازبه پیش بینی حقابه ای اختصاصی داردکه اگرکشورافغانستان
بخواهددرحفظ این تاالب بین المللی نقش خویش رابخوبی ایفا نمایدباتوجه به درصدباالی تبخیرآب درمنطقه سیستان ،می بایست
حداقل 31درصدمیزان آبی که درسالهای نرمال آبی تاکنون وارداین تاالب می گردیده است،آب وارداین تاالب نماید.بااین میزان
حداقلی آب ،تاالب هامون رامی توان زنده نگه داشت تادرشرایط ترسالی ووقوع سیالب های شدیدبتوان این منابع آبی مهم رابه
ظرفیت نهایی اش نزدیک نمود.ایران می بایست بجد پیگیر حقابه زیست محیطی تاالب هامون درمجامع بین المللی باشد.مجامع
بین المللی نیزمی بایست کشورافغانستان رامجاب نمایندکه به قوانین بین المللی پایبندبوده و در حفظ این تاالب بین المللی نقش
مثبتی راایفانمایند.ازبین رفتن تاالب هامون و خشک شدن آن عالوه بر ایجاد مشکالت معیشتی ،اقتصادی و اجتماعی درمنطقه
سیستان،درآینده مشکالت زیست محیطی جبران ناپذیری برای دوکشورایران وافغانستان درپی خواهدداشت .وقوع طوفانهای شدید
شن ،گردو غبارزیادوبادهای 021روزه منطقه سیستان درشرایط خشکی تاالب هامون،می تواند حیات مردم رادربین دوکشورایران
وافغانستان وحتی پاکستان به خطر بیندازد.

 -5اهمیت رودخانه هیرمندبرای منطقه سیستان
سیستان کنونی در بر گیرنده بخش میانی سرزمینهای خاوری ایران است که در  8001کیلومتر مربع گسترده شده است.
سیستان سرزمین تقریباً همواریست که از ته نشستهای رودخانه هیرمند که مهمترین منبع آبی جلگه سیستان میباشد ،شکل
گرفته است .نقش رودهیرمند برای منطقه سیستان مانند نقش رود نیل برای مصر است و سیستان بدون رودهیرمند قادر به ادامه
حیات نخواهد بود .خشکسالی چند سال اخیر و قطع آب رودخانه از سوی افغان ها ،پیامدهای سیاسی -امنیتی ،اقتصادی -اجتماعی
همچون نابودی زیستبوم دریاچه هامون ،ویرانی و کاهش وسعت زمینهای کشاورزی و بنیادهای معیشتی ،از بین رفتن پوشش
گیاهی ،گسترش مهاجرتها ،ناامنی و بزهکاریهای اجتماعی منطقه سیستان را به دنبال داشته است(دهمرده .)0:0660،رودخانه
هیرمند ،رودخانهای بینالمللی است که با حوضه آبریز  031111کیلومتر مربع از کوه بابا در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از
طی حدود  0011کیلومتر به دریاچه هامون در منطقه سیستان ایران میریزد .مهمترین منبع آبی جلگه سیستان ،رودخانه هیرمند
است .این رودخانه از دیرباز اهمیت زیاد و نقش تعیین کنندهای در حیات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی سیستان داشته
است .امروزه نیز در حیات زیستی ساکنین این سرزمین دارای اهمیت راهبردی است .در واقع هیرمند ،عامل تمایز وضعیت سیستان
با کویر لوت محسوب میشود و موجد یکی از قدیمیترین تمدنهای بشری در این سرزمین است(مجتهدزاده .)3:0618،سرچشمه
رودخانه هیرمند ،ارتفاعات افغانستان و به ویژه کوههای« هندوکش و بابا در افغانستان» است .آب این رودخانه پس از عبور از
بخش مهمی از اراضی جنوب افغانستان ،در انتهای مسیر وارد منطقه مرزی ایران و افغانستان میشود .هیرمند در ناحیهای به نام
جَریکِه در مرز ایران وافغانستان دو شاخه شده و شاخه اصلی آن به نام رود مشترک یا پریان قسمتی از مرز دو کشور را تشکیل داده
وسپس وارد افغانستان میشود .شاخه دیگرآن نیزدر داخل ایران به دو شاخه تقسیم می شود :یکی به طرف چاه نیمه ها(فیدر)0و
دیگری (رودخانه سیستان) به طرف شهر زهک میرود .در قسمت جنوب دشت سیستان و در حوالی مصب رودخانه هیرمند
گودالهای طبیعی (چاه نیمه ها)وجود دارند که از آنها برای ذخیره سازی آب استفاده میشود .مردم منطقه سیستان از قدیم به این
51

رودخانه وابسته بودهاند و هیرمند برای آنها ارزش حیاتی داشته است .میانگین آبدهی ساالنه هیرمند حدود  063میلیارد متر مکعب
است .همچنین ساالنه به طور متوسط  268میلیارد متر مکعب آب از سایر رودهای افغانستان و  163میلیارد متر مکعب نیز از رودهای
داخلی ایران به تاالبهای بین المللی هامون واقع در دشت سیستان وارد می شود(سلطانی وهمکار.)3:0680،یعنی درشرایط نرمال
حدود  8میلیارد مترمکعب آب ازطریق رودخانه های مرزی وداخلی واردتاالب هامون می گردیده است.
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سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)51 :زمستان 5411
21

آب آشامیدنی و آب مورد نیاز در بخش کشاورزی سیستان از دو منبع-0 :مخازن چاه نیمه  -2دریاچه وتاالب هامون تأمین می
گردند ،که این دو منبع آبی نیز از تنها شریان حیاتی منطقه سیستان ،یعنی رودخانه هیرمند آبگیری می شوند .هامون ها ی
هیرمند،صابوری وپوزک در شرایط پرآبی به یکدیگر می پیوندند ودریاچه بزرگ هامون راتشکیل می دهندو در ایام خشکسالی و کم
آبی از یکدیگر جدا شده و گاهی کامآل خشک می شوند .آب زهکشی و همچنین در مواقع طغیان های شدید رودخانه هیرمندوپرآبی
هامون ،مازادآب این دریاچه ،توسط رودخانه شیله به گود زره که عمیقترین بخش چاله سیستان بزرگ است و در کشورافغانستان
واقع است ،سرریزمی شود .چاه نیمه ها ی سیستان درواقع گودال های طبیعی هستند که بخشی از آبهای مازاد مصرف رودخانه
هیرمند در فصول پر آب زمستان و بهار درآنها ذخیره سازی می شود و در فصول کم آب و پر مصرف جهت مصارف کشاورزی و
شرب مورداستفاده قرارمی گیرند.چاه نیمه های  0تا  0در حوزه شهرستان زهک منطقه سیستان قرار گرفته اند.با احداث سد
انحرافی روی رودخانه سیستان و ایجادکانال یافیدر( 0فیدر2نیزدرمجاورت شهرک کهک درحال ساخت است)امکان انتقال آب به
چاه نیمه ها فراهم شده است .آب چاه نیمه ها برای مصارف شرب شهرستان های زابل ،زهک،هیرمند،هامون،نیمروزومرکزاستان
سیستان وبلوچستان(زاهدان) وبخش کشاورزی منطقه سیستان مورد استفاده قرار می گیرد .چاه نیمه های 2،0و 6در سال  0632به
منظور کنترل آب هیرمند در منطقه سیستان احداث گردیده اند.حجم این سه مخزن آبی بین  331تا111میلیون متر مکعب تخمین
زده می شود .حجم مرده چاه نیمه هاحدود 211میلیون متر مکعب می باشد.چاه نیمه ها از نوع سدهای برون مسیر می باشند که
آب را در فصلهای پر آب از رودخانه هیرمند برداشت و ذخیره نموده و در فصول کم آب مجددا" به سرشاخه های رودخانه
هیرمنددرایران انتقال می دهند تا مورد استفاده اهالی جهت شرب و مصارف کشاورزی و صنعتی قرار گیرد .سد چاه نیمه  0بمنظور
افزایش ظرفیت چاه نیمه های 2،0و 6در کنار مخازن اولیه احداث شده است که این مخزن از نوع سدهای برون مسیر بوده و دارای
ظرفیت  821میلیون متر مکعب با حجم مرده  221میلیون متر مکعب می باشد .به عبارتی مجموع این چاه نیمه ها می توانند
ساالنه بیش از  0001میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره نمایند.

 -7عوامل موثردرکاهش آوردرودخانه هیرمند
کمبود آب ،به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مسائل و مشکالت سده ی کنونی است .براساس پیش بینی هایی
برای سال  ،2161حدود  01درصد از جمعیت جهان ،درمناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد.دسته ای ازژئوپولیتیسین ها
سده ی کنونی را"سده ی هیدروپولیتیک"می نامند.هید روپولیتیک به مطالعه ی اثرتصمیم گیریهای مربوط به استفاده ازآب درشکل
گیری های سیاسی در روابط میان دولت ها یاروابط میان دولت ها و مردم یک کشورمی پردازد.براین مبنا رودخانه ی هیرمند که
رودخانه ای بین المللی است و در جنوب غرب افغانستان و شرق ایران جریان دارد ،مورد توجه قرار گرفته است .دشت سیستان واقع
در حوضه آبریز رودخانه هیرمند به عنوان تنها منبع آب موثر در این دشت ،از وابسته ترین نواحی کشور به منابع آبهای مرزی است.
علیرغم مطالعات انجام شده به منظور تقویت مدیریت منابع آب در این محدوده ،بخصوص بارویکرد تامین آب،مشاهدات حاکی
ازناپایداری این ناحیه وآسیب پذیری شدید دراثرنوسانات آورد رودخانه هیرمنداست(شهبازبگیان وهمکار .)0:0663،عوامل مختلفی
درایجاد وضعیت کنونی،خشک شدن تاالب هامون وحجم کم آورد رودخانه ی مرزی هیرمند تأثیرگذار می باشند .عواملی ازقبیل،
حضور قدرت های تأثیرگذار منطقه ای ،همچون انگلستان با داوری های انجام شده،اختالف نظرهای ایدئولوژیک،تأسیسات احداث
شده بر روی رودخانه درکشورافغانستان ووقوع خشکسالیهای دوره ای ،دربروزاین مسئله نقش داشته اند.هیرمندتنها منبع تأمین
کننده ی آب سیستان است.حجم کم آورد این رودخانه درسنوات اخیر،موجب شده است که مردم به دلیل وابستگی مستقیم
وغیرمستقیم به رودخانه هیرمند ،شغل ودرآمد خودرا ازدست بدهند  .مهاجرت گسترده ازمنطقه ی سیستان ،از بین رفتن اقتصاد
محلّی و تغییر شیوه ی زندگی مردم ساکن دشت سیستان ازپیامدهای این مسئله است.بنابراین پیشنهاد می شود هر دو کشور با
رسیدن به درک مشترکی از مسئله ،برای توافق بر یک طرح جامع مدیریتی آب تالش کنند  .در این راه سرمایه گذاری در اجرای
طرح های مشترک آبیاری و تغییر نوع کشت محصوالت می تواندراهگشا باشد(اطاعت وهمکار .)0:0661،واضح است که احداث
سدهای متعدد در استان هلمند افغانستان با ظرفیت دو میلیارد متر مکعب و متعاقب آن احداث چند سد دیگر با ظرفیت حدود 268
میلیارد متر مکعب درسایرنقاط،درآینده نزدیک مانع رسیدن آب به تاالب هامون میشود .جریان بالقوه رودخانه هیرمند به عنوان
مهمترین منبع تغذیه هامون هم در محل دو شاخه مـرزی حدود  0063میلیـارد متـر مکعـب در سـال و جریـان بالفعـل آن 363
میلیارد مترمکعـب تخمـین زده شـده اسـت که متاسفانه به دلیل خشکسالی  ،کمبارشی و احداث سددرباالدست از همین میزان هم

هیچ آبی به پاییندست یعنی تاالب هامون نمیرسد .با توجه به کمبود شدید آب در سیستان ،هیرمند نقشی حیات بخش برای
ماندگاری مردم درمنطقه دارد و در واقع میتوان آن را عامل ثبات منطقه نامید؛ زیرا ضریب وابستگی سیستان به هیرمند تقریباً صد
در صد است و هر گونه اختالل در جریان آب آن ،زیانهای جبرانناپذیری در پی خواهد داشت .موضوع از دید زیستمحیطی نیز در
خور بررسی است .رژیم رودخانههایی که به دریاچه هامون میریزد نامنظم است و همین سبب نوسانهای بسیار در میزان و گستره
پوشش آب دریاچه در طول سالهای متمادی شده است .این نوسان طیفی معادل 0211کیلومتر مربع در مقاطع کم آبی و تا6211
کیلومترمربع را در زمانهایی که موجودی آب منطقه باال است ،در بر میگیرد .دریاچه هامون نقشی مستقیم در تنظیم اکوسیستم
منطقه بازی میکند؛ از سوی دیگر هامون میتواند در گسترش چراگاهها و در پی آن توسعه دامداری ،رونق کشاورزی ،ماهیگیری و
صنایع جانبی وابسته به این بخشها ،اثرگذار باشد .کاهش حجم دریاچه مشکالت مهمی در این زمینه ایجاد کرده و باعث شده است
که دریاچه هامون به چهار برکه جدا از هم تبدیل شود(مجتهدزاده .)6:0613،دریاچه هامون در شرایط طبیعی ،با دارا بودن آب
شیرین ،ساالنه پذیرایی  061گونه پرنده مهاجر و بومی بوده است .همچنین باعث تعدیل گرمای شدیدی که در تابستان و به واسطه
بادهای  021روزه به طرف دشت سیستان ونواحی مسکونی آن میوزند،میشود.با توجه به کاهش رطوبت خاک،کمبود پوشش
گیاهی وباال بودن شدت و فراوانی ،این بادها فشار مضاعفی را بر محیط طبیعی دشت سیستان وارد میکنند .ازطرفی وجود چاه
نیمهها در سیستان به عنوان منبع تأمین آب ،عاملی مهم برای ماندگاری مردم در این منطقه به شمار میروند .بر اثر تداوم بحران
خشکسالی در سیستان ،نیاز مردم این منطقه به چاهنیمهها نسبت به سالهای گذشته صد چندان شده است.

 -8تأثیر رودخانه هیرمند بر وضعیت اقتصادی سیستان
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هیرمند تنها منبع تأمین آب سیستان محسوب می شود؛ چرا که آب زیرزمینی یا به بیان دیگر آبهای نیمه سطحی شور ،نه تنها
قابل استفاده نیستند  ،بلکه زیان آور نیز هستند .آب دریاچه ی هامون اگر چه شیرین است ،به ندرت برای کشاورزی مورد استفاده
ق رار می گیرد .با این وصف این دریاچه بیشتر جنبه های زیست محیطی داشته ومنبع مطمئن ومناسبی درامرکشاورزی شمرده نمی
شود.به هرحال منبع اصلی آب آن ،رود خانه ی هیرمند است .رودخانه ی سیستان ،رودخانه ی پریان مشترک و رودخانه ی پریان
داخلی که شاخه ای از پریان مشترک است ،اگرچه در خاک ایران جریان دارند ،ولی هر سه مورد باید از رودخانه ی هیرمند تغذیه
شوند.بنابراین جریان آب رودخانه ی هیرمند در دشت سیستان که تنها منبع عمده ی تأمین آب است به منزله ی جریان حیات
اجتماعی  ،اقتصادی آن بوده وهرگونه کاهش درمیزان آب ورودی آن به ایران،حیات منطقه راتحت تأثیر قرار می دهد.متاسفانه
درنتیجه ی خشک شدن دریاچه هامون وقطع جریان آب رودخانه هیرمند،نه تنهاشکارچیان،بلکه صیادان سیستانی نیز با خشک
شدن تاالب هامون ،شغل خود را از دست داده و برخی ازآنها به نقاط دیگرکشورمهاجرت کرده اند .کم شدن یا از دست دادن
درآمدهایی که از راه کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،ماهی گیری ،شکار وصنایع دستی به دست می آمده است،به معنای روی آوردن
بخشی از ساکنان منطقه به فعالیت های دیگری چون قاچاق کاال،سوخت ومواد مخدر است .با توجه به آمارهای مرتبط باکشف مواد
مخدرتاسال  0688که ازسوی فرماندهی انتظامی سیستان وبلوچستان اعالم شده است،می توان صحت این گفته را تأیید کرد .در
سال  0686نیز نسبت به سال  ، 0688کشف مواد مخدر با 003درصد و در سال  0661نیز در قیاس باسالهای قبل ،با رشد 31
درصد ی همراه بوده است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.)20:0661،در زمینه ی مهاجرت و تخلیه ی جمعیتی
روستاها نیزکه ازپیامدهای کاهش و قطع جریان آب هیرمند به سمت ایران بوده است،می توان به مواردی که در پی می آید،اشاره
کرد.تعداد کلّ روستاهای خالی ازسکنه ی سیستان از  031روستادرسال 0613به 263روستا درسال  0680افزایش یافته است.اقتصاد
دشت سیستان همواره وابسته به آب رودخانه هیرمند بوده است .گذران زندگی ومعیشت ازراه فعالیت های کشاورزی،دام داری،
ماهیگیری و صنایع دستی صورت می گرفته است.کاهش و قطع جریان رود خانه به فروپاشی اقتصادمحلّی سیستان منجر شده
است که پیامداین مسئله آنگونه که بی ان شد،تغییر شیوه ی زندگی برخی ازساکنان منطقه ازکشاورزی و صیادی به فعالیت هایی
چون قاچاق مواد مخدر ،کاال و سوخت  ،تخلیه ی روستاها و در نهایت مهاجرت ساکنان منطقه بوده است.

 -9تاثیرزیست محیطی رودخانه هیرمند
گرچه وزش بادهای 021روزه در تابستانهای سیستان پدیده ذاتی منطقه است اما عمر گردوغبارهای ناشی از آن بادها به
حدود  21تا  23سال پیش برمیگردد .به همین علت موهبت بادهای  021روزه که در گذشته با حرکت روی آب تاالب هامون
باعث خنکی و لطافت هوا میشد ،امروزه به دلیل خشکی هامون ،به مصیبت بزرگی برای مردم سیستان بدل شده است .اقلیم
بیابانی ناحیه سیستان ،شرایط ویژهای را برای این منطقه ایجادکرده است وطی حداقل دودهه اخیر،هرساله درفصلهای بهار و
تابستان طوفانهای گردوغبار ،زندگی شهروندان این منطقه رابه مخاطره میاندازد.بااین وجودهنوزاین مصیبت دست ازسرسیستان
برنداشته است و هرساله شرایط برای زندگی مردم سختترمیشود.درخصوص وضعیت سیستان مطالعات زیادی از دیرباز انجام شده
است و در مورد علل وقوع این بحران زیست محیطی نکات مبهم قابل توجهی وجودنداردوتقریبا"بدنه کارشناسی کشورمیداندکه
درد سیستان چیست؟ شاید درد اصلی سیستان  -که همگی بر روی آن توافق دارند  -خشک شدگی تاالب بزرگ هامون است که
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بخشی از این مصیبت ناشی از کم آبیها و خشکسالی دو دهه اخیر است و بخشی دیگر هم مربوط به عدم همکاری موثرکشور
افغانستان درتامین حقابه رودخانه هیرمند است .به عبارت دیگر برای افغانستان تا این زمان نجات تاالب هامون به عنوان یک
تاالب بینالمللی در اولویت نبوده است .همان گونه که مطرح شد دلیل اصلی گرد و غبارهای سیستان ،خشکی تاالب هامون است.
وسعت دریاچه هامون در زمان پرآبی  3331کیلومتر مربع است که از این مقدار  6821کیلومتر مربع متعلق به ایران و بقیه آن متعلق
به افغانستان است .رودخانههای هیرمند به همراه خاشرود ،فراه ،هاروترود ،شوررود ،حسینآباد و نهبندان به دریاچه هامون
میریزند .رود هیرمند از رودهای پرآب فالت ایران ،اصلیترین رود در حوضه آبریز دریاچه هامون است .با این اوصاف دریاچه
هامون وابسته به رودخانه هیرمند است و این وابستگی باعث شده است تا هرگونه نوسانات در میزان آب آن ،مشکالتی را برای کل
سیستم به وجود آورد .تاالب هامون برای پر شدن به بیش از  01میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد تا به شرایط قبل از بحران
برگردد.البته باید در نظر داشت که با توجه به تبخیر باال در منطقه ،هر ساله حدود چند میلیارد متر مکعب آب باید وارد شود تا
جبران تبخیر  3111هزار میلیمتری سالیانه شود و پایداری دریاچه دچار آسیب نشود .حتی در شرایط پرآبی هامون نیزاز
قدیم،طوفانهای شن دراراضی بیابانی درفصل تابستان،یک چالش جدی برای کشاورزان و محیط زیست بوده و طرحهای خوبی
هم برای مهار آنها اجرا شده است .منشا محرک این طوفانها ،بادهای شمالی است که از ترکمنستان ،ازبکستان و افغانستان شروع
و با جهت حرکت به سمت جنوب فعال میشوند .در داخل ایران این جریان تبدیل به دو شاخه میشود؛ یک شاخه ضمن افزایش
سرعت به سیستان میرسد و یک شاخه ضعیفتر به سمت کرمان و تاالب جازموریان جریان مییابد .با توجه به شدت سرعت باد
که گاهی به  011تا  021کیلومتر بر ساعت میرسد و با توجه به بافت خاک منطقه در گذشته طوفانهای شدید شن در منطقه
زندگی مردم را فلج میکرد و حتی برخی از روستاها را به طور کامل دفن میکرد .در سالهای اخیر شاید نزدیک به دو دهه نیز با
خشک شدن هامون طوفانهای گرد و غبار بسیار شدید حتی در مواقعی تا  33برابر غلظت مجاز ،منطقه سیستان را به یک عرصه
فوق بحرانی تبدیل میکند .تاالب بین المللی هامون یکی از تاالبهای مهم دنیا و بزرگترین دریاچۀ آب شیرین در سراسر فالت
ایران محسوب می شود که با مساحتی حدود  0811تا  0111کیلومتر مربع متغیر بوده و در دامنۀ عمقی  0تا  3متر در ناحیۀ کویری
وبیابانی شرق کشور واقع شده است .این تاالب با مطرح شدن به عنوان تاالب بین المللی ازسال  0632و به عنوان بخشی از
پناهگاه حیات وحش وتحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست،درمجموعه ی تاالب های ثبت شدة کنوانسیون رامسر( 0610
)وفهرست مونترو (  ) 0662جای دارد.مساحت تاالب درکنوانسیون رامسر  31111هکتار (هامون پوزک  01111هکتار و هامون
هیرمند و صابری  31111هکتار ) ثبت شده است .این تاالب ،عالوه بر اینکه بزرگترین ومهمترین دریاچۀ آب شیرین فالت ایران
محسوب میشود،به دلیل اهمیت اکولوژیکی خاص خود ازجمله زیستگاههای منحصربه فرد پرندگان مهاجر ،به عنوان هفتمین تاالب
بین المللی در جهان شناخته شده است(رمضان خواه وهمکاران.)0:0663،تامین کننده اصلی آب این تاالب مهم،رودخانه هیرمندمی
باشد.باخشک شدن رودخانه هیرمنداین تاالب نیزخشک گردیده وبراکوسیستم طبیعی منطقه تاثیرمنفی گذاشته است.

-11ترسالی و خشک سالی دردشت سیستان
پدیده خشکسالی دردشت سیستان،به دلیل کاهش میزان بارندگی  33میلیمتری وتبخیر  0111میلیمتری این منطقه
نیست،بلکه صرفاً به روند جریان آب رودخانه هیرمندارتباط مستقیم داشته ودارد.براساس مطالعات صورت گرفته روی شرایط
اقلیمی منطقه،درسیستان هر ده سال یکبار خشکسالی اتفاق می افتد و متاسفانه همین خشکسالی ها ،سبب مهاجرت تعدادزیادی از
سیستانی هابه سایر استان ها و شهرستان های کشور گردیده است .بر اثر خشکسالی سال های  0602 ،0621 ،0608و  0631بیش
از دو میلیون نفر ازاهالی منطقه سیستان مهاجرت کردند.بررسی های صورت گرفته نشان می دهدکه در حال حاضر حدود  131هزار
نفر ازسیستانی هادر استان گلستان 811 ،هزار نفر در استان های خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی 311 ،هزار نفر در استان های
کرمان و هرمزگان 211 ،هزار نفر در استان تهران و بالغ بر  311هزار نفر نیز به مرکز و شهرستان های جنوبی استان سیستان
وبلوچستان مهاجرت نموده اند وبه حاشیه نشینی شهرهای مذکور روی آورده اند .در دشت سیستان رشد جمعیت  6درصد کاهش
یافته و منفی است و ازسال 06 62تا کنون حدود  63هزار نفر مهاجرت داشته اند .بروز خشکسالی اخیر که از سال  0611آغاز شده
است و استمرار آن تاکنون و سیر نزولی کاهش آورد رودخانه هیرمند (کاهش  31درصد نسبت به میانگین دراز مدت) که منشأ آن
کشور افغانستان می باشد و همچنین بحران تغییر اقلیم و کاهش نزوالت جوی در حوزه آبریز هیرمند و هامون ،و از طرفی سرمایه
گذاری های کشور باال دست در حوزه آب و توسعه افقی اراضی کشاورزی این کشور در اطراف رودخانه هلمند ،سبب تخریب
اکوسیستم طبیعی و انسانی منطقه سیستان ،خشکی مطلق تاالب بین المللی هامون ،افزایش تعداد روزهای طوفانی به  211روز در
سال همراه با کاهش دید ،کاهش شدید فعالیت های کشاورزی و تخریب سیستم های زراعی ،باغی ،دامی و شیالتی شده است.
عالوه برآن انسداد مرز و فقدان تعامالت مرزی مناسب بین ایران وافغانستان ،موجب شده است تا سالمت جسمی ،روحی و روانی
همه ساکنین دشت سیستان تحت تأثیر قرار گرفته و متأسفانه رتبه اول سل کشور به این منطقه اختصاص یابد .از بین رفتن
مشاغل ساکنین دشت و بروز بحران های اجتماعی ،اقتصادی و معیشتی ومعضل بیکاری باعث افزایش جرایم و کاهش ضریب
امنیت و بروز پدیده های امنیتی خاص (شرارت) و نهایتاً مهاجرت از روستاها به شهرها می شود ،به گونه ای که تعدادی
ازروستاهای دارای آب ،برق ،جاده آسفالته ،مخابرات ،مدرسه و خانه بهداشت خالی از سکنه شده اند .آمارها نشان می دهد که بالغ
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بر  26311میلیارد ریال خسارت به فعالیت های آب و کشاورزی منطقه طی  03سال اخیروارد شده است .بررسی اطالعات
هواشناسی در دوره آماری  0632-61نشان می دهدکه سال های  86 ،11 ،13 ،13 ،10 ،12 ،10 ،36 ،38 ،33 ،30 ،36سالهای
ترسالی درسیستان محسوب می شوند و سایر سال های باقی مانده دردوره مذکور،سالهای خشکسالی منطقه می باشند .منطقه
سیستان با توجه به کاهش بارندگی نرمال ( )SPIنسبت به بلند مدت ،جزء مناطق با خشکسالی بسیار شدید طبقه بندی می شود.
براساس مطالعات به عمل آمده ،طی  611سال گذشته و پس از تثبیت دلتای فعلی هیرمند ،حدود  03واقعهی سیالبی و
خشکسالی ،بلکه بیشتر از آن ،در سیستان رخ داده است(کیخا .)02:0663،آخرین فاجعهی طبیعی ناشی از کارکرد رودخانهی
هیرمند ،خشکسالی وحشتناکی است که از سال  0618برمنطقه حاکم شده است و تمامی کارکردهای روستایی و شهری را متأثر
نموده است.

 -11راهکارها و پیشنهادها

 -12نتیجه گیری
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 برای گرفتن حقابه هیرمندجهت تاالب هامون ومصارف کشاورزی وشرب منطقه سیستان ازکشورافغانستان راهکارهایزیادی وجوددارد.شناسایی ومعرفی رودخانه ی هیرمند بعنوان یک رودخانه بین المللی بسیارمهم می باشد.متاسفانه بررسی های
تاریخی نشان می دهدکه هیئت حاکمِ افغانستان در دوره هایی اصرار داشته اندکه هیرمند یک رودخانه داخلی است .به نظر میرسد
این رویکرد پس از گذشت بیش از یک سده به سیاست حکومت حاکم برافغانستان تبدیلشده است .این سیاست در واقع باهدف
فرار از آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانه های بین المللی می باشد .بنابراین قبل از هر چیزدیگر ،الزم است ایران بر بین المللی
بودن هیرمند تأکید داشته باشد.
باتوجه به اینکه کشور افغانستان عضو کنوانسیون جهانی رامسر و یونسکو نیزمی باشد ،پس از امضای این قرارداد ،همانگونهکه تمامی کشورهای عضوملزم به پایبندبودن به تعهدات مربوطه هستند ،اجرای آن جزو تعهدات بینالمللی حکومت افغانستان
محسوب میشود .الزم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل دادخواست در مجامع حقوقی بینالملل اقدام نموده و در صورت لزوم
به آن ها استناد کند.
دیپلماسی برد – برد خصوصا" با محوریت امتیاز ترانزیت کاال از چابهار و اقیانوس هند ،از گزینه های عملی مهم در خصوصمنابع مشترک آبی بوده و از آن می توان بهعنوان معامله کالن با افغانستان بهره گرفت.
یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعد کردن افغانستان در زمینه رهاسازی آب ،استفاده از اهرم مهاجران است .افغانستانتوان نگهداری از انبوی مهاجران غیرقانونی را که در ایران زند گی میکنند ،ندارد و در صورت اخراج آنها از ناحیه ایران با بحران
مشروعیت و رضایتمندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران حق دارد بر اساس استفاده از حق حاکمیت ملی ،مهاجران غیرقانونی
افغان را از کشور اخراج و یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهدکه عامل محدود کننده ذخایر سطحی ومنابع آبی منطقه سیستان ،وبروزمشکالت
زیست محیطی ،عالوه برخشکسالی های پی درپی ناشی ازتغییرات اقلیم ،احداث سدهاوبندهای زیادتوسط کشورافغانستان برروی
رودخانه هیرمندوسرشاخه های اصلی آن می باشد .بیش از  63درصد طول رودخانه هیرمنددر داخل خاک افغانستان بوده و تنها 3
درصد آن در خاک ایران جاری است .وقوع خشکسالیهای مکرر و دورهای ،همچنین وابستگی شدید مردم سیستان به آب این
رودخانه ،موجب شده است حاکمان بر افغانستان به لحاظ ژئوپلُتیک در این منطقه نسبت به کشورمان دست برتر را در اختیار داشته
باشند . .عدم پایبندی افغانستان به قرارداد  0630مبنی بر تأمین حقابه رودخانه هیرمند و بهتبع آن ،عدم تخصیص حقابه تاالب
هامون،خشکی هامون بهعنوان دریاچهای که حیات سیستان به آن وابسته است ،چالشهای فزایندهای را در منطقه سیستان رقم
زده است .از دیرباز مذاکرات مختلفی میان ایران و افغانستان درباره حقابه ایران صورت گرفته است امامتاسفانه تا به امروز این
مسئله معلق مانده است .تاالب هامون یکی از مهمترین تاالبهای جهان از منظر تاریخی  ،اقلیمی  ،اجتماعی و فرهنگی است.
تاالب هامون که در کنوانسیون رامسر ثبت جهانی شده است ،دارای ارزش بسیار زیاد تمدنی است .رودخانه هیرمند و تاالب هامون
یکی از مهدهای تمدنساز بزرگ بشریت بشمارمی آیند .شهر سوخته نام بقایای شهری باستانی در منطقه سیستان است که بر روی
آبرفتهای مصب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون و در ساحل آن رودخانه بنا شده بود.دوره بنای این شهر بزرگ با دوره برنز و
تمدن جیرفت همزمان است .رخدادهایی که سبب شده شهر سوخته از بین برود (برخی روایتها میگویند شهر سوخته آتش گرفته
)و تمدن با شکوهش در مناطق دیگری از ایران مستقر شوند ،مشکالت آبی وخشکسالی بوده است .بخش مهمی از جمعیت
سیستان به تاالبهای سهگانه هامون وابسته اند .نیاز به توضیح نیست که امنیت زیستمحیطی منطقه سیستان چه در افغانستان
چه در ایران کامالً به تاالب هامون وابسته است .تاالب هامون در همه ابعاد تمدنسازی ،تاریخی ،اقلیمی ،زیستمحیطی و ...کامالً
به آب ورودی رودخانه ی هیرمند وابسته است .دریاچه هامون و رودخانه هیرمند نه تنها یگانه منبع تامین آب مورد نیاز برای آبیاری
زمینهای کشاورزی شرق ایران اند ،بلکه در زندگی مردمان این بخش از کشور نیز نقشی بسزا دارند .موضوع بهرهبرداری روزافزون
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افغانستان از هیرمند درحال تبدیل شدن به یک فاجعه زیست محیطی در ایران است .از سوی دیگر ،افغانستان به عنوان کشور
باالدست میتواند با مصرف بیاندازه آب ،بحران کم آبی در پایین دست (کشورمان) ایجاد کند یا با شهرسازی یا قطع درختان
جنگلی احتمال طغیان رودخانه را افزایش دهد یا با تخلیه فاضالبهای شهری باعث آلودگی آب شود .دریاچه هامون نقشی مستقیم
در تنظیم اکو سیستم منطقه بازی میکند؛ از سوی دیگر هامون میتواند در گسترش چراگاهها و در پی آن توسعه دامداری ،رونق
کشاورزی ،ماهیگیری و صنایع جانبی وابسته به این بخشها اثرگذار باشد .باید توجه کرد که کاهش حجم دریاچه مشکالت مهمّی
در این زمینه ایجاد کرده و باعث شده است که هامون به چهار برکه جدا از هم تبدیل شود .کاهش چشمگیر آب آبگیر اصلی هامون
که در مرز ایران و افغانستان قرار دارد و نیز افزایش میزان شوری آب دریاچه که معلول کاهش میزان آب ورودی به آن است ،به
مرگ پرندگان و آبزیان منطقه انجامیده است.جهت جلوگیری ازوقوع بحران زیست محیطی ومعیشتی درمنطقه سیستان درآینده
نزدیک،پیشنهادمی گرددمواردپیشنهادی وراهکارهای ارائه شده دراین مقاله توسط دولت ایران بجد مورد پیگیری قرارگیرد.
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فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)81 :زمستان 8411

اثر تنش خشکی ناشی از سطوح مختلف محلول پلیاتیلن گلیکول بر
مؤلفههاي جوانهزنی بذر زوفا ()Hyssopus officinalis L

محبوبه رحیمی ،*1عبدالرحمان

محمدخانی2

تاریخ دریافت0011/01/25 :
تاریخ پذیرش89/12/22 :
کد مقاله88888 :

چکـیده
تنشخشکی مهمترین عامل ناتوانی بذور برای جوانهزنی میباشد .لذا پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف
تنش-خشکی بر جوانهزنی بذور زوفا ،در قالب طرح پایهی کامالً تصادفی انجام پذیرفت .در این آزمایش ،سطوح مختلف
محلول پلیاتیلن گلیکول  0111با پتانسیلهای اسمزی (صفر (آب مقطر) -0/2 ، -1/8 ، -1/0 ،-1/3 ،و -0/5
مگاپاسکال) در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند .هر تکرار شامل یک پتریدیش حاوی کاغذ صافی واتمن بدون
خاکستر و  31عدد بذر ضدعفونیشده توسط محلول قارچکش بنومیل بود .درضمن ،جهت اِعمال تیمارها ،به مقدار 01میلی
لیتر از محلولها بهکار برده شد .پتریدیشها توسط پارافیلم شفاف درزگیری و سپس بهمدّت 00روز در اتاقک رشد تحت
دمای ℃ 20±2و دوره فتوپریودی هشت ساعت تاریکی02 ،ساعت روشنایی با المپهای فلورسنت نگهداری شدند.
شاخص بنیه بذر ،میانگین سرعت جوانهزنی ،درصد جوانهزنی ،ارتفاع گیاهچه ،طول ریشهچه و ساقهچه برای هر تیمار
اندازهگیری شد .نتایج آزمایش نشان داد که شاخصهای مورد آزمون در سطوح مختلف خشکی دارای اختالف معنیداری
بودند و با افزایش تنشخشکی روند کاهشی را در پیش گرفتند .با افزایش تنشخشکی تا  -1/0مگاپاسکال ،طول ریشهچه
نسبت به شاهد افزایش یافت .بنابراین ،با اِعمال تنشخشکی بین  -1/3تا  -1/0مگاپاسکال در مرحله جوانهزنی زوفا ،می
توان موجبات بهبود خصوصیات جوانهزنی بذر را فراهم نمود .بهعبارت دیگر ،زوفا با ایجاد سازوکارهای سازشی نظیر تولید
یک سیستم ریشهای نسبتاً طویل ،در حدّی که بتواند به طرز مؤثّری از منابع استفاده نماید ،متحمّل به تنش-خشکی می
باشد.

واژگـان کلـیدی :پلیاتیلنگلیکول ،تنشخشکی ،جوانهزنی بذر ،ریشهچه ،زوفا

 -8دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد (نویسنده مسئول) mahrahimi8@yahoo.com
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زوفا ( )Hyssopus officinalisگیاهی است بوتهای ،متعلق به تیره نعناع که اگر سرشاخههای آن برداشت شود قادر است
سریعاً خود را ترمیم نماید .بههمین دلیل میتوان دو تا سه بار در سال از آن بهره برد .این گیاه محتوی اسانسهای روغنی (دارای
آلفا و بتا-پینن ،لیمونن و پینیسافن) و همچنین مواد دیگری از قبیل نوعی گلوکوزید-فالون ،کامفن و پینوکامفن ،هیسوپین ،تانن و
مواد دیگر میباشد .از آن در درمان ناراحتیهای کلیوی ،تنفسی و گوارشی استفاده میگردد (زمان 0392 ،و امیدبیگی .)0338 ،با
توجه به محدودیتهای شدید آبی در اکثر مناطق ایران ،تنش خشکی بهعنوان مهمترین تنش تأثیرگذار بر گیاهان زراعی و باغی
معرفی شده است .خشکی نهتنها مسئله پیچیدهای است ،بلکه روشهای شناسایی آن نیز غیر سیستمی بوده و در میان پژوهش-
گران متفاوت است (کافی و همکاران.)0380 ،
یکی از روشهای مورد استفاده برای نمونهسازی اثرات تنش خشکی ،مطالعات آزمایشگاهی بر اساس مواد اسمزی قابل جذب
(مانیتول) و یا غیر قابل جذب (پلی اتیلن گلیکول) توسط گیاه ،جهت ممانعت از جذب آب است که در سیستمهای هیدروپونیک و یا
محیطهای شنی اِعمال میشود .برای آزمایشات جوانهزنی نیز از این مواد اسمزی بهره برده و با استفاده از جداول خاص با میزان
خاصی از این مواد پتانسیلهای مشخصی را ایجاد میکنند (تدین 0399 ،و کافی و همکاران.)0380 ،
پلیاتیلن گلیکول ( )PEGیک پلیمر قابل انعطاف ،غیر قابل نفوذ و غیرسمی بوده و میتواند باعث ایجاد فشار اسمزی منفی
گردد .همچنین تمایل به واکنش با مواد شیمیایی و بیولوژیکی ندارد و این خصوصیت PEG ،را به یکی از مفیدترین مولکولها
برای ایجاد فشار اسمزی منفی در آزمایشهای بیوشیمیایی بویژه ایجاد تنش اسمزی تبدیل کرده است .پلیاتیلن گلیکول با ایجاد
تنش خشکی (کاهش پتانسیل اسمزی و ماتریک) باعث کاهش دسترسی بذر به آب میشود (فرخی و همکاران.)0393 ،
خواب بذر از اصلی ترین موانع موجود در کشت گیاهان دارویی است که سبب ایجاد غیریکنواختی در جوانهزنی و در نتیجه عدم
سبزشدگی بهینه در مزرعه میشود (شارما .)2110 ،جوانهزنی یکی از مراحل رویشی بذر است که اگر گیاه بتواند در این مرحله تنش
را تحمل کند میتواند مراحل بعدی را نیز پشت سر بگذارد (مانچاندا و گارج .)2119 ،جوانهزنی و استقرار گیاهچه در تعیین تراکم
نهایی بوته در واحد سطح دارای اهمیت ویژهای است (کافی و همکاران .)0380 ،آب یکی از عوامل اصلی فعال کننده جوانهزنی و یا
بهعبارت دیگر مهمترین عامل ناتوانی بذور برای جوانهزنی در شرایط مزرعه میباشد زیرا این تنش سرعت و درصد جوانهزنی را
کاهش داده و در نهایت استقرار گیاهچه را به تأخیر میاندازد (رحیمیان و همکاران.)0331 ،
برای هر گونه گیاهی میزان پتانسیل آب مشخصی وجود دارد که کمتر از آن جوانهزنی صورت نمیگیرد .وجود محلولهایی
نظیر پلیاتیلنگلیکول با کاهش پتانسیل اسمزی محیط مانع جذب آب و تأخیر در شروع فرآیندهای متابولیکی جوانهزنی داخل بذر و
خروج ریشهچه میشوند (دی و کار .)0885 ،قابلیت دسترسی به آب با کاهش پتانسیل اسمزی و مکش (ماتریک) کاهش مییابد.
پتانسیل اسمزی تأثیر مستقیمی بر سرعت جذب آب و در نتیجه سرعت جوانهزنی گیاه دارد (کوچکی و همکاران .)0330 ،هنگامی-
که فشار تورژسانس شروع به کاهش میگذارد عمل تنظیمکنندگی اسمزی شروع به آغاز شدن مینماید (الرچر.)2113 ،
گیاهان در اثر تنش خشکی ،عالوه بر واکنشهای فیزیولوژیک ،تغییرات مورفولوژیک نیز از خود نشان میدهند (تدین.)0399 ،
در پژوهشی پیرامون اثر تنشخشکی بر یونجه مشخص شد که با افزایش تنش خشکی ،طول ریشه و ساقه کاهش مییابد (ایری-
گویین و همکاران .)0882 ،مطالعه ی پارامتر طول ریشه از نظر تعیین ظرفیت جذب آب از طریق ریشه ضروری است (کافی و
همکاران .)0380 ،تحقیقات زیادی به همبستگی مثبت بین ریشه عمیقتر و عملکرد باالتر اشاره نمودهاند (سینگ و همکاران 2111
و بنگال و همکاران .)0899 ،افزایش نسبت وزن خشک ریشه به ساقه با افزایش تنش خشکی نیز گزارش شده است (مارشنر،
 .)0885از آنجا که تنش خشکی مهمترین عامل ناتوانی در جوانهزنی بذور میباشد و پیامد آن عدم استقرار گیاهچه ،خسارت و
کاهش عملکرد میباشد ،پژوهش حاضر ،بهمنظور تعیین آستانه خسارت ناشی از تنشخشکی بر جوانهزنی بذور این گیاه ارزشمند،
سطوح مختلف پتانسیل اسمزی ناشی از محلولهای پلیاتیلن گلیکول را مورد ارزیابی قرار داده است.

 -2مواد و روشها
پژوهش حاضر در محل آزمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی دانشگاه شهرکرد بهصورت طرح پایهی کامالً تصادفی در چهار
تکرار انجام پذیرفت .در این آزمایش ،سطوح مختلف تنش اسمزی (صفر -0/2 ، -1/8 ، -1/0 ،-1/3 ،و  -0/5مگاپاسکال) ناشی از
غلظتهای مختلف محلول پلیاتیلن گلیکول  PEG 6000( 0111تولید شرکت مرک آلمان) بر بذور زوفا مورد آزمون قرار گرفت.
محلولها توسط روش پیشنهادی میشل و کافمن ( )0833از طریق معادله شماره ( )0در شرایط استاندارد (دمای  05تا  35درجه
سانتیگراد) تهیه شدند (میشل و کافمن .)0833 ،طبق این رابطه  : 𝜓sپتانسیل اسمزی :C ،غلظت پلیاتیلن گلیکول در یک لیترآب
) )g/kgو  :Tدمای محلول (℃) میباشند.
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𝜓𝑠 = (1.18 × 10—2 )C- (1.18 × 10—4 )C2+ (2.67 × 10—4 )CT+(8.39 × 10—7 )C2T

()0

پیش از شروع آزمایش ،بذور با محلول قارچکش بنومیل دو در هزار به مدت دو دقیقه ضدعفونی و سپس توسط آب مقطر
استریل آبشویی شدند .در هر پتریدیش ،کاغذ صافی (واتمن شماره یک ،بدون خاکستر) و تعداد  31عدد بذر ضدعفونیشده قرار
داده شد .هر پتریدیش به عنوان یک تکرار از تیمارهای مورد آزمایش در نظر گرفته شد .سپس به هر ظرف مقدار  01میلیلیتر از
محلولهای تهیه شده اضافه گردید .جهت جلوگیری از تبخیر محلولها ،درز اطراف ظروف بهصورت یکنواخت با پارافیلم شفاف
پوشانیده شد .سپس بهمدت 00روز در اتاقک رشد تحت دمای  20±2درجه سانتیگراد و دوره فتوپریودی  00ساعت روشنایی،
هشت ساعت تاریکی نگهداری شدند .شمارش بذرهای جوانهزده هر روز پس از شروع آزمایش اندازهگیری شد .معیار جوانهزنی
بذرها ،خروج ریشهچهی دو میلیمتری در نظر گرفته شد .شاخصهایی نظیر بنیه بذر ،سرعت و درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و
ساقهچه مورد ارزیابی قرار گرفتند .سرعت و درصد جوانهزنی بذور بهترتیب از طریق فرمولهای ( 2و  )3محاسبه گردید (هارتمن و
همکاران .)0881 ،طبق رابطهی شماره ( GR ،)2میانگین سرعت جوانهزنی است که در آن Σn ،تعداد بذور جوانهزده در روز مورد
نظر و  Σdnتعداد روز از شروع آزمایش میباشد .در رابطه شماره ( GP ،)3درصد جوانهزنی است که در آن  Nتعداد کل بذور و n
تعداد بذرهای جوانهزده تا پایان آزمایش میباشد .شاخص بنیه بذر طبق فرمول ( )0محاسبه شد که در آن  VIشاخص بنیه بذر،
GPدرصد جوانهزنی  SL ،طول ساقهچه و  RLطول ریشهچه میباشد (عبدالباقی و اندرسون.)0833 ،
Σn
()2
=GR
Σdn

()0

VI=(RL+SL)×GP

پس از تعیین درصد و سرعت جوانهزنی ،از هر ظرف پتری  01گیاهچه بهطور تصادفی انتخاب و طول ریشهچه و ساقهچه آنها
با خطکش میلیمتری اندازهگیری شد .دادههای صفر و کوچکتر از  ،01بهروش تبدیل رادیکالی از طریق فرمول شماره ( )5و نیز
درصدها بهروش تبدیل زاویهای از طریق فرمول شماره (( )0یزدی صمدی و همکاران ،)0338 ،توسط نرمافزار Excel 2003
نرمالسازی شدند .تجزیه تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SAS 9.1و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح پنج
درصد انجام پذیرفت.
()5
(Y= √(x+0.5
Y= Arc sin√X

()0
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()3

GP= (n/N)×811

 -3نتایج
نتایج تجزیه واریانس (جدول شماره  )0نشان داد که سطوح مختلف محلول پلیاتیلن گلیکول بر همهی شاخصهای مورد
آزمون (بنیه بذر ،سرعت و درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه) اثر بسیار معنیداری داشته است.
جدول ( )1تجزیه واریانس اثر غلظتهای مختلف پلیاتیلن گالیکول  0666بر برخی خصوصیات جوانهزنی بذور گیاه
دارویی زوفا
منابع تغییرات
پلیاتیلن-
گالیکول
خطا
ضریب تغییرات
()%

درجه

سرعت جوانه-

درصد جوانه-

طول ریشه-

طول ساقه-

ارتفاع

آزادی

زنی

زنی

چه

چه

گیاهچه

2

**1/81

**142/12

**1/10

**1/12

**1/80

**28/11

81

1/18

52/20

1/18

1/18

1/15

1/12

2/14

82/28

81/51

0/42

0/44

84/14

بنیه بذر

** اختالف معنیدار در سطح یک درصد
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اثر سطوح مختلف تنش خشکی ناشی از محلولهای پلیاتیلن گلیکول بر سرعت جوانهزنی :طبق جدول
مقایسهمیانگینها (جدول شماره  ،)2با افزایش شدت تنشخشکی از سرعت جوانهزنی بذور زوفا کاسته شد .بیشترین سرعت جوانه-
زنی در تیمار شاهد (آب مقطر) و کمترین سرعت بهترتیب مربوط به تیمارهای  -0/2 ، -0/5و  -1/8مگاپاسکال بود .بین تیمارهای
 -1/3و  -1/0مگاپاسکال از لحاظ آماری اختالف معنیداری وجود نداشت.
اثر سطوح مختلف تنش خشکی ناشی از محلولهای پلیاتیلن گلیکول بر درصد جوانهزنی :با افزایش تنش
خشکی ،میزان درصد جوانهزنی بذور زوفا کاهش یافت .بیشترین درصد جوانهزنی در تیمار شاهد (آب مقطر) و کمترین درصد به-
ترتیب در تیمارهای  -0/2 ،-0/5و  -1/8مگاپاسکال مشاهده شد .بین تیمارهای  -1/3و  -1/0مگاپاسکال از لحاظ آماری اختالف
معنیداری وجود نداشت (جدول شماره .)2
اثر سطوح مختلف تنش خشکی ناشی از محلولهای پلیاتیلن گلیکول بر طول ریشهچه :با توجه به نتایج
جدول شماره ( ،)2بیشترین طول ریشهچه بهترتیب در تیمارهای  -1/0و  -1/3مگاپاسکال مشاهده شد .دو تیمار مذکور نسبت به
تیمار شاهد ریشه طویلتری را ایجاد نمودند .کمترین طول ریشهچه مربوط به تیمارهای  -0/2 ،-1/8و  -0/5مگاپاسکال بود که از
لحاظ آماری اختالف معنیداری بین آن تیمارها وجود نداشت.
اثر سطوح مختلف تنش خشکی ناشی از محلولهای پلیاتیلن گلیکول بر طول ساقهچه :از جنبهی آماری
صفت طول ساقهچه تحت تأثیر سطوح مختلف تنشخشکی قرار گرفت .بهطوری که با افزایش شدت خشکی از طول ساقهچه
کاسته شد .بیشترین طول ساقهچه مربوط به دو تیمار شاهد و  -1/3مگاپاسکال و کمترین طول ساقهچه مربوط به دو تیمار  -0/2و
 -0/5مگاپاسکال بود .از نظر آماری بین دو تیمار شاهد و  -1/3مگاپاسکال و نیز بین دو تیمار  -0/2و  -0/5مگاپاسکال اختالف
معنیداری وجود نداشت (جدول شماره .)2
اثر سطوح مختلف تنش خشکی ناشی از محلولهای پلیاتیلن گلیکول بر ارتفاع گیاهچه :نتایج جدول
مقایسه میانگین (جدول شماره  ) 2حاکی از آن است که بیشترین ارتفاع گیاهچه مربوط به تیمارهای شاهد -1/3 ،و -1/0
مگاپاسکال و کمترین ارتفاع گیاهچه مربوط به تیمارهای  -0/2 ،-1/8و  -0/5مگاپاسکال بوده است .در ضمن ،در هر دو مورد،
بین تیمارهای دارای نتیجهی مشابه ،اختالف معنیدار آماری وجود ندارد.
اثر سطوح مختلف تنش خشکی ناشی از محلولهای پلیاتیلن گلیکول بر شاخص بنیه بذر :طبق جدول
مقایسهمیانگینها (جدول شماره  ،)2با افزایش شدت تنشخشکی از شاخص بنیه بذر کاسته شده است .بهطوری که تیمار شاهد
دارای بیشترین و تیمارهای  -0/2و  -0/5مگاپاسکال دارای کمترین شاخص بنیه بذر بودهاند .همچنین بین دو تیمار  -0/2و -0/5
مگاپاسکال اختالف معنیداری وجود نداشت.
جدول ( )2مقایسه میانگین تیمارهای خشکی ناشی از غلظتهای مختلف محلول پلیاتیلن گالیکول  0666بر برخی
خصوصیات جوانهزنی بذور گیاه دارویی زوفا
درصد جوانه-

طول ریشه

طول ساقه-

ارتفاع

زنی

(سانتی-

چه

گیاهچه

(درصد)

متر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

صفر (آب مقطر)

†8/42a

††24/24a

†8/81bc

†8/51a

†8/24a

†88/11a

-0/3

8/80b

48/42b

8/42ab

8/84a

8/25a

0/20ab

- 0/ 6

8/85b

42/22b

8/41a

8/81ab

8/25a

1/22b

- 0/ 9

1/02c

52/18c

8/81c

1/00bc

8/41b

4/05c

- 1/2

1/11cd

58/12cd

8/14c

1/05c

8/80b

4/40d

-1/5

1/20d

84/18d

8/11c

1/10c

8/84b

5/45d

غلظت پلیاتیلن
گالیکول
(مگاپاسکال)

سرعت جوانه-
زنی

بنیه بذر

*:حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیدار براساس آزمون  LSDدر سطح پنج درصد میباشد.
†  -دادهها از طریق تبدیل رادیکالی نرمال شدهاند - †† .دادهها از طریق تبدیل زاویهای نرمال شدهاند (یزدی صمدی و
همکاران.)1339 ،
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سرعت و درصد جوانهزنی از شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت بذر میباشند .نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثر معنیدار سطوح
مختلف تنشخشکی ناشی از محلول پلیاتیلن گلیکول بر همهی شاخصهای مورد آزمون بود .چنانکه با افزایش تنشخشکی همه-
ی شاخصها روند کاهشی را در پیش گرفتند بهجز طول ریشهچه که روند افزایشی-کاهشی را نشان داد .پلیاتیلن گلیکول با ایجاد
تنشخشکی باعث هیدرولیز ماده اندوختهای دانه و در نتیجه کاهش درصد جوانهزنی میشود (رحیمیان و همکاران.)0331 ،
بنابراین ،پتانسیل آب محیط ،تأثیر مستقیمی بر سرعت جذب آب و جوانهزنی دارد .اگر جذب آب توسط بذر دچار اختالل گردد،
فعالیتهای متابولیکی جوانهزنی در داخل بذر به آرامی صورت خواهد گرفت ،درنتیجه مدت زمان خروج ریشهچه از بذر افزایش و از
اینرو سرعت جوانهزنی نیز کاهش مییابد .کاهش جذب آب توسط بذر در شرایط تنش خشکی باعث کاهش ترشح هورمون و
آنزیمها و درنتیجه اختالل در رشد گیاهچه میگردد (اصغری .)0330 ،اولین و حساسترین واکنش به کمبود آب ،کاهش آماس
سلولی و کاهش فرآیندهای رشد بهویژه گسترش سلولی است .کمبود آب سبب کاهش فشار آماس میگردد و از آنجاییکه توسعه و
رشد سلول وابسته به فشار میباشد ،نمو سلولها کاهش و اندازه سلولها کوچکتر میگردد (نیلسون و ارکات .)0880 ،همچنین
موجب کاهش حجم سلول ،افزایش غلظت شیرهسلولی و شروع ساختهشدن اسید آبسیسیک از کارتنوئیدها در ریشه میشود .اسید
آبسیسیک باعث تغییرات مختلفی در گیاه میشود (الرچر .)2113 ،برزگر ( )0393گزارش نمود که طول ریشهچه بذور زوفا با اعمال
تنشخشکی کاهش مییابد .نتایج پژوهش حاضر منطبق بر نتایج تبریزیان و همکاران ( )0382بود .بهطوریکه با افزایش تنش-
خشکی ،صفاتی همچون سرعت و درصد جوانهزنی و طول ساقهچه کاهش یافتند .تبریزیان و همکاران ( )0382افزایش نسبت ریشه
به ساقه را گزارش نمودند .با افزایش تنش خشکی تا  -1/0مگاپاسکال ،طول ریشهچه نسبت به شاهد افزایش یافت .بهطوریکه با
اِعمال تنشخشکی بین  -1/3تا  -1/0مگاپاسکال در مرحله جوانهزنی زوفا ،میتوان موجبات بهبود خصوصیات جوانهزنی بذر را
فراهم نمود .بهعبارت دیگر ،زوفا با ایجاد سازوکارهای سازشی نظیر تولید یک سیستم ریشهای نسبتاً طویل ،در حدّی که بتواند به
طرز مؤثّری از منابع استفاده نماید ،متحمّل به تنشخشکی میباشد .گیاهان متحمل به خشکی گیاهانی هستند که میتوانند در
شرایط محدود آب رشد مطلوبی از خود نشان دهند .تحمل میتواند از طریق کاهش رشد یا از طریق نحوه تقسیم کربوهیدراتها به
سمت مقاصد اقتصادی گیاه اتفاق افتد .در گیاهان متحمل به خشکی ،ریشهها نقش بسیار کلیدی بازی میکنند .بنابراین ،الگوی
ریشههای عمیق میتواند در تحمل گیاهان به کمبود رطوبت خاک نقش مهمی بازی کند .با این وجود گیاهان دیگری نیز وجود
دارند که به طرق مختلفی نظیر؛ ایجاد سیستم ریشهای عمیق و ممانعت از خروج آب از خشکی اجتناب مینمایند (کومار .)2110 ،از
راهبردهای تحمل در گیاه میتوان به تنظیم اسمزی ،نگهداری و حفظ حیات ریشهها اشاره کرد .یک سیستم ریشهای عمیق می-
تواند به طور مؤثر از منابع استفاده کند (کافی و همکاران .)0380 ،کمبود مالیم آب موجب توسعه ریشه به بخشهای عمیقتر و
مرطوبتر خاک میشود .البته تنش آب باعث از بین رفتن ریشههای کم عمق و افزایش ریشههای عمیق میگردد (بنواری
وهمکاران .)0880 ،اگرچه در محیط مصنوعی و در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی ،میتوان با کنترل یک عامل به درک روشن-
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Abstract
Drought stress, the most important is the inability of seeds to germination. Therefore,
the present study was to evaluate the effect of different levels of stress drought on seed
germination of seeds hyssop , in a completely randomized design. In this experiment ,
different levels of soluble Poly Ethylene Glycol 6000 with osmotic potential (zero
(distilled water), -0.3, -0.6, -0.9, -1.2 and -1.5 MPa) four replications were evaluated.
each iteration includes a Petri dish containing Whatman filter paper ash-free and
number 30 seed disinfection by soluble fungicide Benomyl. In addition to treatment ,
the dose of 10 mg per liter of solution applied. Petri dish sealant by parafilm clear and
then 14 days in the growth chamber under a temperature of 2 ± 21℃ and eight hours
dark photoperiod of 12 h light with fluorescent bulbs were stored. Vigor index of seed,
germination rate, germination percentage, seedling height, radicle length and plumule
length was determined for each treatment. The results indicated that there were
significant differences in levels of stress and decline while increasing stress. Stress from
-0.6 MPa, significantly increased the radicle length. Thus, between -0.3 to -0.6 MPa
drought stress at germination stage hyssop plants, the germination characteristics
improves seed germination can be provided. On the other hand, hyssop with relative
tolerant to stress adaptive mechanisms such as the production of a root system
relatively long, so that in order to effectively use the resources.
Key words: polyethylene glycol, drought stress, seed germination, radicle, hyssop
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فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)81 :زمستان 8411

ارزیابی تاثیر کارکردهای اطالعرسانی،آموزشی و همبستگی فضای
مجازی بر ترویج فرهنگ محیطزیستی
مطالعه موردی :سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست
طاهره نیک پور ،*1علی اصغر کیا ،2محمدرضا

رسولی 3

تاریخ دریافت0022/20/02 :
تاریخ پذیرش0022/00/00 :
کد مقاله70807 :

چکیده
با توجه به فراگیر شدن استفاده عموم مردم از فضای مجازی و استفاده راحت از این تکنولوژی توسط افراد جامعه ،مطالعه
ابعاد مختلف فضای مجازی به منظور به کارگیری پتانسیلهای آن در ترویج و توسعه فرهنگ زیست محیطی از اهمیت
خاصی برخوردار می باشد .هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر کارکردهای اطالع رسانی ،آموزشی و همبستگی فضای
مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی بود .جامعه آماری شامل کارکنان سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط
زیست بود که تعداد  007نفر نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از میان جامعه آماری انتخاب شد .برای گردآوری
اطالعات برای متغیرهای تحقیق ،از پرسشنامه محقق ساخته که شامل  90گویه بود ،استفاده شد .روایی صوری و
محتوایی آن به تایید  02تن از متخصصین رسید و پایایی آن برای تمامیمتغیرهای مورد بررسی باالتر از  2.7به دست آمد
که در حد قابل قبولی می باشد .برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنف
و رگرسیون در نرمافزار  SPSSاستفاده شد .یافتهها نشان داد که عالوه بر این که فضای مجازی بر ترویج فرهنگ
محیط زیستی تاثیرگذار است ،مولفههای آن شامل کارکردهای اطالع رسانی،آموزشی و همبستگی نیز بر ترویج فرهنگ
محیط زیستی تاثیرگذار است .بر اساس نتایج بدست آمده میتوان پیشنهاد مشارکت هرچه بیشتر فعاالن محیط زیست در
قالب NGOها و فعاالن فضای مجازی (جریان سازها) در ایران با دانشگاهها به منظور تهیه برنامه های پر محتوا و
ارزیابی هر سالهی برنامههای فعلی فضای مجازی با نظرسنجی یا اعالم فراخوان به منظور گرفتن بازخورد از مردم داد.

واژگان کلیدی :فضای مجازی ،کارکرد اطالع رسانی فضای مجازی ،کارکرد آموزشی فضای مجازی ،کارکرد همبستگی
فضای مجازی و ترویج فرهنگ محیط زیستی.

 -8علوم ارتباطات .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی .تهران .ایران (نویسنده مسئول)
tara_nikpoor@yahoo.com
 -2علوم ارتباطات .دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران  .ایران
 -3علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ی .تهران  .ایران
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بازنمایی محیط زیست نیز یکی از مباحث مهم در حوزه رسانه و محیط زیست است .بنابراین ،همچنان که تعداد بیشتری از
مردم و دولتها در مییابند که درك ما از طبیعت و رفتار ما نسبت به محیط زیست نه تنها به افکار عمومی ،بلکه به مباحث عرصه
عمومی ،بازنمایی های رسانه ای،شیوه ی مخابره و مدیریت اخبار زیست محیطی ،دادوستد پیا م ها درشبکه های اجتماعی و حتی
گفتگوهای معمول روزمره متکی است ،واحدها ی دانشگاهی وپژوهش های اختصاص یافته به ارتباطات زیست محیطی ،به عنوان
یك حوزه مطالعه جدید چندرشته ای،در سطح جهان ظهور و گسترش بیشتری می یابند .کمبود پژوهش های ارتباطاتی درباره
محیط زیست در جامعه ایران که به ویژه در سال های اخیر با بحران های زیست محیطی متنوع و مختلفی روبروست ،منجر به
ناشناخته ماندن اقتضائات و پیش نیازهای تولید و توزیع پیام های زیست محیطی شده که کمترین نتیجه آن فقدان دانش و
تخصص الزم رسانه ها در مواجهه با بحران های زیست محیطی است .استفاده از ایماژهای طبیعت در موسیقی عامه پسند ،برنامه
های تلویزیونی ،عکاسی وآگهی های تجاری چندان جدید یا شگفت انگیز نیست آنچه که جدید است ،به پرسش کشیدن این
موضوع است که چگونه این دست ایماژها از طبیعت فرهنگ محیط زیستی را شکل یا نگرش های ما نسبت به طبیعت را تحت
تأثیر قرار می دهند .پژوهشگران مطالعات فرهنگی به و ارتباطات زیست محیطی به دنبال راههای می پردازند که این ایماژ ها در
رسانه های اجتماعی نگر ش های مسلط درباره بهره برداری از دنیای طبیعت را به جای کاهش مصرف و یا حفاظت از زمین های
بکر تداوم می بخشند .مشکل اصلی ما در برخورد با وسایل ارتباط جمعی این است که آنها را به آن شکلی که در کشورهای
پیشرفته مورد استفاده قرار دادند به کارنمی گیریم .آنها هیچ نقش جدیای در نهادینه کردن رفتارهای مدرن ما ندارند .ارتباط جمعی
در غرب نهادینه شده است ،به دلیل اینکه در این کشورها رسانهها و بهویژه شبکههای اجتماعی نهادینه و سازمان یافته عمل می
کنند .به عبارت دیگر در غرب نظام های رسانه ای در تار و پود زندگی مردم تنیده شدهاند و بر ارزشهای اجتماعی و رفتار مردم اثر
میگذارند .این رسانه ها در بسیاری از موارد ارزشآفرین هستند .این رسانهها با انعکاس جریان تصمیم گیری دولتی و سیاستهای
عمومی ،مردم را به بازخورد و مشارکت دعوت میکنند (ادهمی و اکبرزاده .)97 :0902 ،از جمله این عوامل پیشرفتهای فنآورانه و
از جمله فنآوری اطالعات وارتباطات میباشد که از جنبه های مختلف بر حوزه محیط زیست اثر گذار است .در یك تقسیم بندی
کلی میتوان اثرات فنآوری اطالعات و ارتباطات بر محیط زیست را در سه دسته رده مختلف احصاء و بررسی نمود که عبارتند از
(چهرآذر و چهرآذر :)10 :0901 ،دسته اول :در این رده به بررسی آن بخش از تبعات زیست محیطی فنآوری اطالعات و ارتباطات
پرداخته میشود که صرفاً ناشی از تولید تجهیزات فنآوری اطالعات و ارتباطات و استفاده از آنهاست (اسچوماچر.)15 :0207 ،0
مثال آلودگی ناشی از (فرایند) تولید تجهیزات این حوزه ،استفاده از حاملهای انرژی در تولید تجهیزات سخت افزاری و  ...اصطالحاً
تبعات این بخش را تبعات مستقیم می نامند .توضیح آنکه تبعات مدنظر در این رده خود به خود به دو گروه تبعات منفی و مثبت
تقسیم میشود (اسمعیل پورگنجی و همکاران .)90 :0909 ،منظور از تبعات منفی در این سطح آن بخش از تبعات زیست محیطی
است که همچون تبعات دیگر بخشهای تولیدی از فرایند تولید محصوالت فنآوری اطالعات و ارتباطات همچون :تولید سخت
افزارهای رایانهای ،کابلهای شبکه ،مانیتورها ،تبعات ناشی از دفع و معدوم سازی تجهیزات فنآوری اطالعات وارتباطات و ...
حاصل می شود .بدیهی است فرایند تولید این محصوالت نیز همچون سایر محصوالت صنعتی با ایجاد آلودگی ،ضایعات ،پسماند و
 ...همراه می باشد و اثرات مثبت در این سطح قابلیتهایی است که از تولید و عرضه محصوالت فن آوری اطالعات وارتباطات
بهدست میآید .مثال دستگاههای الکترونیکی نمایشگر آلودگی و سموم  ،کنترلهای الکترونیکی و ( ...بارت .)57 :0205 ،0دسته
دوم :در این سطح به بررسی آن بخش از اثرات زیست محیطی (کاربرد) فنآوری اطالعات و ارتباطات پرداخته میشود که کالن
اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند .مثال تغییراتی که کاربرد فنآوری اطالعات وارتباطات در فرایند تولید ،نظام توزیع .... ،و در قالب
مجازی سازی و افزایش امکان دسترسی میان عامالن اقتصادی ایجاد مینماید (برزوزوویکی 9و همکاران .)50 :0208 ،دسته سوم:
این سطح به آن بخش از تبعات تحریك کننده و انگیزشی فناوری اطالعات و ارتباطات بازمیگردد که باعث می شود از مجرای
رشد اقتصادی باالتر ،مصرف کل اقتصاد در مقایسه با حالتی که از فناوری اطالعات وارتباطات نمی شود افزایش یابدکه به آثار
ارتجاعی و می باشند (بونو و جادگو .)1 :0205 ،0نکته ای که در این رابطه جلب توجه می نماید آن است که محاسبه آثار ارتجاعی
فناوری اطالعات و ارتباطات به راحتی امکان پذیر نمی باشد .چرا که در اقتصاد کالن همزمان که به دلیل استفاده از قابلیت های
فناوری اطالعات و ارتباطات از مجرای رشد اقتصادی ،مقداری تقاضای جدید ایجاد می شود که می تواند به عنوان مثال باعث
افزایش تقاضای مواد خام و انرژی شو د .از سوی دیگر  ،به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات سبب کاهش استفاده از
حاملهای انرژی و مواد اولیه می شود که می توانند تا حدودی اثر یکدیگر را خنثی نمایند و آنچه در عمل مشاهده میشود ،برآیند
این دو اثر می باشد (براندون و هولینگشید.)599 :0200 ،1
1 Schumacher
2 Burt
3 Brzozowski
4 Bono & Judge
5 Brandon & Hollingshead
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در این راستا زیرساختها و قابلیت های فضای مجازی (همچون توسعه شبکه های مخابراتی ،شبکه های کابلی و سیستمهای
ماهوارهای ،اینترنت باندپهن و شبکه دادهها ،سیستمهای اطالعات جغرافیایی و موقعیت یابی و بهطور کلی آنچه امروزه تحت عنوان
اینترنت همه جا حاضر شناخته شده است) یکی از عوامل مهم در توسعه فرهنگ زیست محیطی میباشد که به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم نقش موثری در بهبود کیفیت و پایداری زندگی شهری نیز دارد (ایزاك مارکوئز 0و همکاران .)0 :0201 ،در این راستا،
هر روز تعداد بیشتری از کشورهای جهان ،اعم از فقیر و غنی ،به اهمیت راهبردی توسعه فضای مجازی پی برده و در نتیجه،
گسترش کمّی و کیفی دسترسی به فنآوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان یکی از توانمندسازها برای بهبود فضای زندگی و
کسب و کار خود به کار میگیرند .به این دلیل است که هماکنون تالش برای ارتقای شاخصهای سهولت دسترسی به اینترنت و
نیز بهبود شاخصهای مربوط به سطح سواد نرمافزاری ،سخت افزاری و اینترنتی شهروندان ،به منزله یکی از اجزای مهم توسعه
پایدار محسوب میشوند (اندرسون و گربینگ .)000 :0205 ،0پرداختن به این موضوع از این جهت بیشتر مورد تاکید میباشد که
توجه به محیط زیست طی سالهای اخیر رفته رفته افزایش یافته و (کیفیت) محیط زیست بهعنوان یکی از (کاالها و) خدمات
موجود در سبد مصرفی شهروندان از اهمیت بهسزایی برخوردارشده است.بر این اساس در این تحقیق به بررسی تاثیر و نقش فضای
مجازی در توسعه فرهنگ زیست محیطی در ایران پرداخته شد.

 -2چارچوب نظری

محیطی ،آموزش عمومی ،رشد اجتماعی ،انتقال فرهنگ ،نقش تفریحی و سرگرمی و خبر و آگاه سازی (اریز و جادج:0208 ،0
 .)0072در میان رسانههای جمعی ،تلویزیون از لحاظ آموزش غیر رسمی ،جایگاه ویژه ای دارند .اگر از خصلت سرگرمکنندهی رادیو
و تلویزیون بگذریم این وسایل به دلیل محبوبیت وسعتشان یکی از بهترین وسایل آموزشی و فرهنگی هستند که هم اکنون در
اختیار کشورها و جوامع مختلف قرار دارند (اسچوماچر .)15 :0207 ،1بنابراین فعالیتهای آموزشی تلویزیون را میتوان شامل
برنامههایی دانست که اوالً هدف آنها آموزش مستقیم یا غیر مستقیم باشد ثانیاً این آموزشها هم در شکل رسمی و هم به صورت
غیررسمی انجام میگیرد (اکگون 5و همکاران .)01 :0205 ،استفاده از تلویزیون در امر آموزش در هر جامعهای به دلیل تفاوتهای
فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مستلزم پژوهشهای بنیادی و اجرای برنامههای است .زیرا امکانات و نوآوریهای تکنولوژیك ،تنها
هنگامی میتواند در یك نظام آموزشی موثر واقع شود که پاسخگوی نیازهای واقعی آن جامعه باشد (اسمعیل پورگنجی و همکاران،
.)90 :0909
کیانی سلمی و شاطریان ( )0907در مطالعه خود با عنوان "شناسایی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست
(مطالعه موردی :شهروندان کاشان)" بیان کردند که امروزه مسائل زیست محیطی ،مفهوم اجتماعی به خود گرفته و می توان گفت
مشکالت زیست محیطی ریشه فرهنگی – اجتماعی دارند .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است .هدف از تحقیق
شناسایی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در حفاظت از محیط زیست در بین شهروندان کاشانی است .جامعه آماری تحقیق از
 071901نفر ساکنان بافت قدیم و جدید شهر کاشان تشکیل شده است که از این بین با استفاده از فرمول کوکران و به روش
تصادفی خوشه ای تعداد  922نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد .ابزار تحقیق ،پرسش نامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن
با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان  2/80به تایید رسیده است .نتایج حاصل از کاربرد آزمون تی موید معناداری نقش
عوامل سرمایه فرهنگی ،همبستگی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،دانش زیست محیطی ،آموزش های اجتماعی فرهنگی زیست
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با توجه به عنوان مطرح شده در پژوهش حاضر و ارزیابی تاثیر کارکردهای اطالع رسانی،آموزشی و همبستگی فضای مجازی
بر ترویج فرهنگ محیط زیستی  ،در بخش چارچوب نظری به بررسی رسانه های اجتماعی و کارکردهای آن به همراه فرهنگ
زیست محیطی پرداخته می شود .رسانه های اجتماعی 9گونه ای از رسانه ها هستند که بعد از رسانه های جمعی ظهور یافته و
امکان تعامل میان تولیدکننده پیام ودریافت کننده آن را فراهم می آورند ،بدین معنا که در این رسانه ها مخاطب و یا گیرنده پیام،
منفعل نبوده و به تعامل پویا و فعاالنه با پیام ،فرستنده ،فرآیند ارسال و دریافت و بستر ارائه پیام می پردازد و امکان ایجاد تغییرات
در پیام ارسالی و بازنشر آن را دارد(ربیعی و انصاری .)10 :0900 ،شبکه های اجتماعی مجازی در این میان ،گونه ای از رسانه های
اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی داشته وبه فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر فارغ از
محدودیت های زمانی ،مکانی ،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی را می دهند .بر اساس آمار سایت الکسا ،جذابیت شبکه های اجتماعی در
ایران نیزبیشتر از بسیاری سایت های دیگر بوده و با وجود فیلتر بودن برخی از این شبکه ها ،آمار مراجعه به آنها همچنان قابل توجه
می باشد .وسایل ارتباط جمعی نقش های متعددی را در جامعه ایفا می کنند ،نقش هایی همچون توسعه فرهنگی ،آموزش زیست

1 Isaac-Márquez
2 Anderson and Gerbing
3 Social Media
4 Erez and Judge
5 Schumacher
6 Akgun
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محیطی ،دینداری و هویت فرهنگی بر حفاظت از محیط زیست است .ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین عوامل
سرمایه فرهنگی ،هویت اجتماعی -فرهنگی و همبستگی اجتماعی و تاثیر آنها بر حفظ محیط زیست رابطه معنی داری وجود ندارد.
اما بین مشارکت اجتماعی و آموزش های اجتماعی و فرهنگی در خصوص مسائل زیست محیطی و حفظ محیط زیست رابطه
معنادار است ،به این صورت که هر چقدر مشارکت اجتماعی افراد جامعه بیشتر باشد ،حفاظت از محیط زیست توسط آنها نیز بیشتر
می باشد و نیز هر چه افراد جامعه آموزش های بیشتری در زمینه مسائل زیست محیطی دریافت نمایند با قشری روبه رو خواهیم
شد که بیشتر به حفظ محیط طبیعی اطراف خود اهمیت می دهد .دربیکی و کشیری ( )0905در مطالعه خود با عنوان "فراتحلیلی از
پژوهشهای نگرش محیطزیستی در ایران" بیان کردند که بسیاری بر این باورند که ریشه بسیاری از مشکالت محیط زیستی،
رفتار نامناسب انسان است که معموال از نگرش آن ها سرچشمه میگیرد .بحثهای گوناگونی درباره نگرش محیط زیستی وجود دارد
و تحلیلهای گوناگونی به شکل موردی در سراسر دنیا و ایران انجام شده که نشاندهنده اهمیت آن در مطالعات جامعه است .در این
پژوهش ،فراتحلیلی از مطالعاتی ارایه شده که مفهوم نگرش محیط زیستی در ایران را بررسی کردهاند .این پژوهش به شکل
توصیفی-تحلیلی و کیفی و از نوع بنیادی است که دادههای  50تحقیق را بررسی کرده است .یافتهها نشان میدهد بیشتر پژوهشها
به شکل مقاله منتشر شده ،در سطح شهری ،با روش پژوهشی پیمایشی و با گروه هدف دانشآموزان و دانشجویان انجام شده است.
مجموعه ای از عوامل گوناگون به عنوان عامل موثر در نگرش در این پژوهشها مطرح شدهاند مانند زمینهای ،فرهنگی ،آموزش،
مشارکت ،رفاه اجتماعی و هنجارهای اخالقی .گروهی نیز به بررسی نقش خانواده و مدرسه و سهم عوامل روانی مانند نگرانیهای
محیط زیستی در نگرش محیط زیستی پرداخته اند .به طور کلی ،گرایش غیرالزم به تحقیقات کمی ،استفادهی نامناسب از فرضیه
در برخی پژوهشها ،تمرکز مطالعات بر گروه های دانشجویی ،آموزگاران و استادان و کمتوجهی به کودکان ،روستاییان ،گردشگران و
محیط بانان ،نادیده گرفتن ابعاد مختلف نگرش و نبود چارچوب تیوریك منسجم از جمله نقایص روششناختی و محتوایی این
پژوهش هاست .پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی ضمن پوشش دادن کمبودهای یادشده ،به بررسی ابعاد مختلف نگرش محیط
زیستی در بین گروههای مختلف جامعه بپردازند .پژوهش شوماخر )0207( 0نشان می دهد که جوامع با ثروت کم نمی توانند آزادانه
برای فرهنگ محیط زیستی هزینه کنند .در واقع ،جامعه تنها می تواند در حفظ محیط زیست سرمایه گذاری کند به شرط اینکه
کیفیت محیط زیست در سطح نامناسبی قرار داشته باشد .جامعه ای که به سطح خاصی از توسعه اقتصادی دست می یابد ،ممکن
است بخشی از ثروتش را در راه توسعه فرهنگ محیط زیستی صرف کند .زمانی که کیفیت محیط زیستی و ثروت هر دو در سطح
باالیی قرار داشته باشند ،جامعه ممکن است موقتا سرمایه گذاری هنگفت در فرهنگ محیط زیستی را مطلوب با اند .برای جوامعی
که از کیفیت محیط زیستی پایینی برخوردارند ،سرمایهگذاری در فرهنگ ممکن است حلقه بازخوردی مثبتی را القا کند .چاپمن و
شارما 0در سال ( )0205در تحقیق خود نشان داده اند که نگرش و دانش محیط زیستی دانشجویان سال اول و دوم هندی و
فیلیپینی و آمادگی آنها برای مشارکت دررفتارهای حامی محیط زیست ،می تواند منجر به تغییر شیوه زندگی شخصی آنهاشود .در
این پژوهش ،از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است .نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که اکثر اطّالعات دریافتی افراد مورد
بررسی درباره محیط زیست ،از طریق رسانه ها و به ویژه تلویزیون کسب شده است و والدین ،منبع ضعیف تری در کسب اطّالعات
درباره ی محیط زیست بوده اند .در تحقیقی که در ترکیه توسط وهمیر )0205( 9به عمل آمده ،نشان می دهد که تا چه حد آموزش
های زیست محیطی به زنان اهمیت دارد .روش تحقیق بدین صورت بود که ابتدا آگاهی های زیست محیطی زنان مورد آزمایش
قرار گرفت و سپس یك دوره آموزشی برای آنان برگزار شد و پس از آن ،آزمون آگاهی ها دوباره برگزار شد .نتایج نشان داد که
برگزاری دوره آموزشی ،درصد پاسخ های درست زنان به سواالت را از  11/05درصد به  72/70افزایش داد.
با بررسی و ارزیابی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه موضوع مطرح شده در پژوهش حاضر ،مولفهها و شاخص
های متغیرهای تحقیق استخراج شد که در جدول  0ارائه گردیده است.

1 Schumacher
2 Chapman and Sharma
3 Wehmeyer
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متغیر

مولفه

کارکردهای های فضای مجازی

کارکرد اطالعرسانی

-

کارکرد آموزشی

-

کارکرد همبستگی

-

(اریز و جادج:0208 ،0
)0072
0
(اسچوماچر :0207 ،
)15
(اسمعیل پورگنجی و
همکاران)90 :0909 ،
(اکگون 9و همکاران،
)01 :0205
(اندرسون و گربینگ،0
)000 :0205
(ایزاك مارکوئز 1و
همکاران)0 :0201 ،
(آدرنو)018 :0009 ،5
(آلن)00 :0200 ،7
(بارت)57 :0205 ،8
(براندون و هولینگشید،0
)599 :0200

(برزوزوویکی 02و
همکاران)50 :0208 ،
(برناس و باهنیسچ،00
)01 :0207
(بل 00و همکاران،
)027 :0205
(بونو و جادگو،09
)1 :0205
(بهروزی راد و
همکاران)90 :0902 ،
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جدول  :1متغیر ،مولفه و شاخص های تحقیق
شاخص
تاثیر پیامهای فضای مجازی در رابطه با افززایش احسزاس مسزلولیت نسزبت بزه اطزالع
رسانی به همشهریان در مورد حفاظت از محیط زیست
مؤثر بودن محتوای فضای مجازی در آگاهی نسبت به حقزو مزردم در حزال و آینزده در
رابطه با محیط زیست
اثرگذاری فضای مجازی در اطالع رسزانی و آگزاهی از اصزل پیشزگیری جهزت پرهیزز و
کاهش خسارات وارد ه به محیط زیست
تاثیر محتوای فضای مجزازی بزر آگزاهی بزه موضزوعات زیسزت محیطزی ماننزد":زبالزه
خطرناك" یا "گازهای سمی" یا "فاضالب های غیر بهداشتی"
تاثیر محتوای فضای مجازی بر افززایش آگزاهی نسزبت بزه "اصزول حفاظزت از محزیط
زیست"
وجود دسترسی کافی به محتوای فضای مجازی خارجی تولید شده در زمینه محیط زیست
تاثیر محتوای فضای مجازی بر نگرش مخاطبین نسبت به حفاظت از محیط زیست
تاثیر موفقیت فضای مجازی در رساندن این پیام که شزهروندان در قبزال محزیط زیسزت
سالم مسلول هستند.
توانایی محتواهای آموزشی فضای مجازی در ایجزاد تغییزر بیزنش شزهروندان نسزبت بزه
محیط سالم
تناسب محتواهای آموزشی زیست محیطی فضای مجازی بزا شزرایط و امکانزات (وسزایل
نقلیه عمومی ،تفکیك زباله از مبدا و  ) ...شهروندان
اثرگذاری محتواهای فضای مجازی در میزان شناخت نسبت به تاثیر جنگزلهزا و فضزای
سبز بر محیط زندگی
تاثیر فضای مجازی و پیام های آن در میزان افزایش اطالعات در مورد آلودگی آب و هوا
تاثیر محتواهای فضای مجازی بر آگاهی نسبت بزه گونزههزای متفزاوت گیاهزان و علزت
نابودی آنها
آشنایی تولیدکنندگان محتواهای فضای مجازی زیست محیطی با دانش محیط زیست
تاثیر مثبت فضای مجازی بر افزایش دانش و آگاهی اقشار مختلف جامعه در زمینه محزیط
زیست
توجه به تکمیل محتواهای آموزشی فضای مجازی بزرای حفزظ محزیط زیسزت ،انعکزاس
افکار عمومی و انتشار اطالعات حقوقی شهروندان
تاثیر محتواهای فضای مجازی در ایجاد تمایل به همکاری با سزازمانهزا و تشزکلهزای
زیست محیطی
تاثیر محتواهای فضای مجازی در ایجاد رغبزت و انگیززه هزای داوطلبانزه در فزرد بزرای
حفاظت از محیط زیست
مؤثر بودن "محتواهای زیست محیطی شاد" در جذب گروههای مختلف سنی و توجزه بزه
آنها به حفظ محیط زیست

منبع

1 Erez and Judge
2 Schumacher
3 Akgun
4 Anderson and Gerbing
5 Isaac-Márquez
6 Adorno
7 Allen
8 Burt
9 Brandon & Hollingshead
10 Brzozowski
11 Bruns & Bahnisch
12 Bell
13 Bono & Judge
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 -3فرضیات تحقیق
به منظور هدایت مسیر تجزیه و تحلیل ،چهار فرضیه بر اساس یافتههای شناسایی شده در بررسیهایی که در پژوهشهای
مربوطه صورت پذیرفته است ،تدوین گردیدند .این فرضیات عبارتند از:
فرضیه اول :کارکردهای فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :کارکرد اطالع رسانی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم :کارکرد آموزشی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم :کارکرد همبستگی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
با ارزیابی و بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه موضوع مطرح شده در پژوهش حاضر و همچنین فرضیات
ارائه شده در این مطالعه ،مدل مفهومی زیر پیشنهاد می گردد:
ف ای م ا ی
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کارکرد اطال رسانی

تر

کارکرد آموزشی

محی

کارکرد مبستگی

ف ره
ی

شکل  :1مدل مفهومی

 -4ر شش اسی تحقیق
تحقیق حاضر از آنجایی که به منظور ارزیابی تاثیر کارکردهای اطالع رسانی،آموزشی و همبستگی فضای مجازی بر ترویج
فرهنگ محیط زیستی تعریف شده است ،از روش تحقیق پیمایشی و از شاخه میدانی استفاده میکند و با تکنیك جمعآوری
اطالعات پرسشنامه؛ اطالعات الزم را از نمونه آماری مورد نظر جمع آوری نموده و در نهایت با به کارگیری نرمافزار های آماری
مناسب (نظیر  ،)SPSSبه آزمون فرضیههایی که از پیش بر اساس شواهد و اطالعات خود ،آنها را ارائه نموده ،می پردازد .تعمیم
نتایج بدستآمده به کل جامعه آماری ،آخرین گام در این پژوهش است .تحقیق از نوع زمینهیابی است که میتوانند دادههایی را در
مورد نگرش ،احساسات ،باورها ،رفتارهای گذشته ،رفتارهای ثبتشده و همچنین شناخت تملك خصوصیات شخصی فراهم آورد.
تحقیق زمینهیابی جمعآوری نظاممندِ اطالعات از پاسخ دهندگان به منظور فهم و یا پیشبینی برخی جوانب رفتاری جامعه مورد نظر
میباشد که باید با نمونه گیری ،طرح پرسشنامه و تحلیل دادهها همراه باشد.

 -1-4داده ها مقیاس اندا هگیری
در این تحقیق پس از مطالعهی کتابخانهای با توجه به اطالعات بهدستآمده ،به ارائهی پرسشنامهای با اجزای استاندارد در
مقیاس پنج گزینهای لیکرت (دامنهی مقیاس یك برای کامالً مخالف و مقیاس پنج برای کامالً موافق) که یکی از رایجترین
مقیاسهای اندازهگیری به شمار میرود ،برای ارزیابی تاثیر کارکردهای اطالع رسانی،آموزشی و همبستگی فضای مجازی بر ترویج
فرهنگ محیط زیستی پرداخته شده است .بخش اول پرسشنامه تحقیق ،شامل مشخصات فردی از قبیل :سن ،جنسیت ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت بود .بخش دوم پرسشنامهی تحقیق شامل سواالتی پیرامون متغیرهای تحقیق است که در
تجزیه و تحلیل اطالعات از آنها استفاده می شود که با حضور میدانی در اختیار پرسششوندگان قرار گرفته و دادههای بدست آمده
برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شد.

 -2-4اع بار
برای معتبرسازی مقیاس تحقیق ،از رویهی استخراج اجزای متغیرهای مورد اندازهگیری از پژوهشهای انجام شده و آن گاه
بومیسازی آن با بهرهگیری از نظرهای متخصصان و نیز نمونهای مقدماتی استفاده شده است .بر این اساس ارزیابی دو ویژگی
اعتبار محتوایی و مقیاس اندازهگیری به صورت قضاوت کیفی بوده است .یعنی پرسشنامهی تحقیق حاضر دارای  9اعتبار محتوا
بوده است ،زیرا اجزاء متغیرهای مورد اندازهگیری از پژوهشهای مربوطهی تحقیق گرفته شده ،و سازههای پرسشنامهی نیز از سوی
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اعضای نمونهی آماری به درستی درك شدهاند .بدین منظور ،پرسش نامه ی طراحی شده ،به صورت پیش آزمون در اختیار  02نفر
از استادان و خبرگان قرار گرفت؛ آنگاه پس از ایراد گرفتنهای اصالحی و تعدیل موادی از آنها ،مجدداً در اختیار تعداد  92نفر از
اعضای جامعهی آماری مقدماتی قرار گرفت و طبق نظرهای اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤاالت با توجه به جامعهی
آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد .در نهایت ،پرسشنامهی نهایی طراحی و برای جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

 -3-4پا ا ی
یکی ازمتداولترین روشهای اندازهگیری اعتمادپذیری و یا پایائی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ می باشد که توسط کرونباخ
ابداع شده است .منظور از اعتبار یا پایایی پرسشنامه این است که اگر صفتهای مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه
و در زمانهای مختلف مجددا اندازه گیری شوند ،نتایج تقریبا یکسان حاصله شود .ضریب آلفای کرونباخ ،برای سنجش میزان تك
بعدی بودن نگرشها ،عقاید و  ...بکار می رود .در واقع میخواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سواالت یکسان بوده
است .اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست .مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یك پیوستار به افراد ،اشیا یا رفتارها در
جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده میشود .رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس
الیکرت است .در مقیاس الیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است .بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثال
از 0تا  1برای مقیاس لیکرت  1گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او
خواهد بود .آلفای کرونباخ بطورکلی با استفاده از یکی روابط زیرمحاسبه می شود.
()0

)   (kC ) /(V  (k  1)C

()0

که دراین روابط  :Kتعداد سواالت : S ،واریانس سوال  iام :  ،واریانس مجموع کلی سواالت : C ،میانگین کواریانس
2
i

2

بین سواالت : V ،واریانس میانگین سواالت می باشند .با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت که هر قدر
شاخص آلفای کرونباخ به 0نزدیکتر باشد ،همبستگی درونی بین سواالت بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود .کرونباخ
ضریب پایایی  %01را کم %71 ،را متوسطو قابل قبول ،و ضریب  %01را زیاد پیشنهاد کرده .بدیهی است درصورت پایین بودن
مقدارآلفا ،بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را می توان افزایش داد.
در این پژوهش ،با استفاده از نرم افزار  SPSSمیزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق اندازه گیری شد که نتایج آن در
جدول  0ارائه شده است .نتایج نشان می دهد که میزان الفای گرونباخ برای تمامی متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ،باالتر از
 2.7می باشد ،لذا از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
جدول  :2میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش
متغیر
فضای مجازی
ترویج فرهنگ محیط زیستی

مولفه
کارکرد اطالع رسانی
کارکرد آموزشی
کارکرد همبستگی
-

ضریب آزمون
2.810
2.870
2.800
2.700
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 -4-4نمونه آماری
قدر مسلم آن است که اجرای یك تحقیق بدون قلمروهای آن امکان پذیر نخواهد بود جامعه آماری در هر تحقیق عبارتست از
کلیه عناصر و افرادی که در یك مقیاس جغرافیایی (جهان یا منطقه ای) در یك صنعت مشترك میباشند .جامعه آماری این
پژوهش شامل کارکنان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست ،میباشد .نمونهگیری یکی از مهمترین مباحث در آمار
اجتماعی است ،تا آنجا که به نظر الیس و روبرتز ،مفهوم اساسی در آمار اجتماعی ،نمونه و جامعه آماری می باشد .بر اساس تعریف،
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و
همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند .جهت انتخاب حجم نمونه از رابطه کوکران استفاده گردید .در زیر رابطه کوکران و
پارامترهای آن شرح داده شده است:
()9

Nt 2 pq
 2 ( N  1)  t 2 pq

n

در این رابطه  :n ،حداقل حجم نمونه :N ،حجم جامعه آماری :t ،مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 1.96 ،0-α
در نظر گرفته میشود :  ،میزان اشتباه مجاز ،معادل  :p ،0.05برآورد نسبت صفت متغیر و  0-p :qمی باشد .در این تحقیق،
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جامعه آماری برابر با  122نفر می باشد که با استفاده از معادله کوکران ،تعداد افراد آزمودنی (نمونه آماری) برابر با  007نفر ارزیابی
شدهاند و این افراد به صورت کامالً تصادفی و رندوم از میان جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
Nt 2 pq
500  1.96  0.5  0.5

 217
) 2 ( N  1)  t 2 pq (0.05) 2  (500  1)  (1.96  0.5  0.5

()0

n

 -5اف هها
یافته های پژوهش در دو بخش ارائه شده که در بخش توصیفی به معرفی پاسخگویان و بخش استنباطی به آزمون فرضیات
تحقیق ،پرداخته شده است .ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهی آماری مطابق با دادههای جدول  9میباشد.
جدول  :3ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهی آماری
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گروه
متغیر
 02تا  92سال
 92تا  02سال
 02تا  12سال
سن
 12به باال
افراد پاسخ داده
افراد پاسخ نداده
زن
مرد
جنسیت
افراد پاسخ داده
افراد پاسخ نداده
فو دیپلم
لیسانس
میزان تحصیالت فو لیسانس و باالتر
افراد پاسخ داده
افراد پاسخ نداده
بین  0تا  1سال
بین  1تا  02سال
بین  02تا  02سال
میزان سابقه کار
 02سال به باال
افراد پاسخ داده
افراد پاسخ نداده
کل افراد

فراوانی
5
029
89
00
000
0
87
000
028
0
00
00
010
020
9
02
0
008
12
000
2
007

درصد فراوانی
0٫8
08٫5
90٫0
0
00٫1
2٫1
00
17٫0
08٫0
0٫0
1٫0
02٫8
70٫5
08٫5
0٫0
0٫7
0٫0
50٫8
09٫5
022
2
022

درصد فراوانی صحیح
0٫8
08٫8
90٫9
0
022

درصد فراوانی تجمعی
0٫8
10٫7
00
022

00٫8
18٫0
022

00٫8
022

1٫9
00٫0
79٫7
022

1٫9
05٫9
022

0٫7
0٫0
50٫8
09٫5
022
022

0٫7
5٫5
75٫0
022

نتایج آنالیز آمارههای توصیفی نشان می دهد که سن  0.8درصد از افراد پاسخگو  02تا  92سال 08.8 ،درصد افراد  92تا 02
سال 90.9 ،درصد افراد  02تا  12سال و بقیه دارای سن باالی  12سال هستند .با توجه به نتایج می توان دریافت که بیشتر افراد
مورد بررسی دارای سن بین  92تا  02سال هستند 00.8 .درصد از افراد پاسخگو زن و  18.0درصد از افراد پاسخگو مرد می باشند.
با توجه به نتایج می توان دریافت که بیشتر افراد مورد بررسی مرد هستند .میزان تحصیالت  1.9درصد افراد پاسخگو فو دیپلم،
 00.0درصد افراد پاسخگو لیسانس و  79.7درصد افراد فو لیسانس و باالتر می باشد .با توجه به نتایج میتوان دریافت که مدرك
بیشتر افراد مورد بررسی ،فو لیسانس و باالتر می باشد .میزان سابقه کار  0.7درصد افراد پاسخگو بین  0تا  1سال 0.0 ،درصد
افراد پاسخگو بین  1تا  02سال 50.8 ،درصد افراد پاسخگو بین  02تا  02سال و  09.5درصد افراد پاسخگو  02سال به باال می
باشد .با توجه به نتایج میتوان دریافت که میزان سابقه کار بیشتر افراد مورد بررسی ،بین  02تا  02سال می باشد.
قبل از آزمون فرضیات بایستی نوع آزمون مناسب برای آزمون آنها تعیین شود .بر اساس نرمال بودن و یا نبودن دادههای جمع
آوری شده؛ نوع آزمون تعیین می گردد .به منظور بررسی و ارزیابی نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده می شود.
این آزمون به عنوان یك آزمون تطابق توزیع برای دادههای کمی است .در صورتی که محقق نمونهای از اندازههای کمی در اختیار
دارد و میخواهد تعیین کند که آیا این نمونه از جامعهای با توزیع نرمال بدست آمده است یا خیر ،از این آزمون استفاده می کند.
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آزمون نرمال بودن یك توزیع یکی از شایعترین آزمون ها برای نمونه های کوچك است که محقق به نرمال بودن آن شك دارد.
برای این هدف آزمون کولموگروف – اسمیرنف ،آزمون مناسبی است .در نرم افزار  SPSSاز این آزمون برای تطابق چهار توزیع
مختلف نرمال ،پواسن ،نمایی و یکنواخت استفاده شده است .اساس این روش بر اختالف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با
مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است .فرض صفر میگوید که نمونه انتخاب شده دارای توزیع نرمال( ،پواسن ،نمایی یا
یکنواخت) است .آزمون کولموگروف – اسمیرنف برای تطابق توزیع ،احتمال های تجمعی مقادیر در مجموعه دادهها را با احتمال
های تجمعی همان مقادیر در یك توزیع نظری خاص مقایسه میکند .اگر اختالف آن به قدر کافی بزرگ باشد ،این آزمون نشان
خواهد داد که دادهها با یکی از توزیع های نظری مورد نظر تطابق ندارد .در این آزمون اگر سطح معناداری کمتر از  1درصد باشد
فرض صفر رد میشود یعنی دادهها نمیتوانند از یك توزیع خاص مانند نرمال ،پواسن ،نمایی یا یکنواخت باشند.
در پژوهش حاضر ،برای بررسی نرمال بودن دادههای متغیرهای پژوهش ،از آزمون آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد.
لذا فرض صفر و برهان به فرم زیر ارائه می گردند :فرض صفر :توزیع داده ها نرمال نیست و فرض برهان :توزیع دادهها نرمال
است .نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف متغیرهای مطالعه حاضر در جدول  0ارائه شده است.
جدول  :4نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیر
فضای مجازی

خروجی حاصل از نرمافزار آماری در خصوص نرمال بودن توزیع متغیرهای فضای مجازی (کارکرد اطالع رسانی ،کارکرد
آموزشی و کارکرد همبستگی) و ترویج فرهنگ محیط زیستی نشان میدهد که در سطح معناداری  1درصد ،فرض صفر رد شده و
داده ها از توزیع نرمالی برخوردار میباشند.

 -1-5آ مون فرضیات
از آنجایی که در این مطالعه به ارزیابی تاثیر فضای مجازی و سه مولفه آن شامل کارکرد اطالع رسانی ،کارکرد آموزشی و
کارکرد همبستگی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی پرداخته می شود ،به منظور آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده شد.
فرضیه اول :کارکردهای فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
جدول  :5ضرایب پردازش مدل رگرسیونی
متغیر مستقل

متغیر وابسته :ترویج فرهنگ محیط زیستی
ضرایب

انحراف معیار ضرایب

مقدار آمار آزمون t

سطح معناداری

عرض از مبدا

0٫090

2٫000

08٫05

2٫222

کارکردهایفضایمجازی

2٫500

2٫25

1٫901

2٫228

تحلیل واریانس
آزمون

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)81 :زمستان 8411

ترویج فرهنگ محیط زیستی

مولفه
کارکرد اطالع رسانی
کارکرد آموزشی
کارکرد همبستگی
-

ضریب آزمون
0.00
0.88
2.00
0.00

سطح معناداری
2.57
2.05
2.0
2.07

توان تبیین
استقالل خطا

آماره F

022.200

سطح معناداری آماره F

2.228

ضریب تعیین

2.190

ضریب تعیین تعدیل شده

2.108

آماره دوربین-واتسون

0.020

نتیجه
پذیرش فرضیه برهان

سطح معناداری آماره  ) Sig  0 / 000  0 / 05 ( Fکمتر از  1درصد بوده و نشان می دهد که فرضیه با  01درصد
اطمینان پذیرفته شده و بین متغیر کارکردهای فضای مجازی و متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین با توجه به ضریب تعیین ( )2.190میتوان گفت که مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار
ضریب تعیین تعدیل شده ( ،)2.108گواه بر این واقعیت می باشد که متغیر کارکردهای فضای مجازی در حدود  19درصد از تغییرات
متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی را تبیین مینمایند .مقدار آماره دوربین-واتسون ( )0.020نیز چون بین  0.1تا  0.1میباشد ،پس
میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون وجود ندارد .سطوح
معنیداری مقدار ضریب متغیر کارکردهای فضای مجازی نشان میدهد که این متغیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائه شده بر متغیر
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وابسته ترویج فرهنگ محیط زیستی ،تاثیرگذار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنیداری عرض از مبداء نشان میدهد که مدل
رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .همچنین ،ضرایب عرض از مبدا و متغیر کارکردهای فضای مجازی با عالمت مثبت
گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی است.
فرضیه دوم :کارکرد اطالع رسانی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
جدول  :6ضرایب پردازش مدل رگرسیونی
متغیر مستقل

متغیر وابسته :ترویج فرهنگ محیط زیستی
ضرایب

انحراف معیار ضرایب

مقدار آمار آزمون t

سطح معناداری

عرض از مبدا

0٫151

2٫009

02٫078

2

کارکرداطالعرسانی

2٫109

2٫201

2٫088

2٫770

تحلیل واریانس
آزمون

توان تبیین
استقالل خطا

آماره F

00.289

سطح معناداری آماره F

2.220

ضریب تعیین

2.572

ضریب تعیین تعدیل شده

2.559

آماره دوربین-واتسون

0.850

نتیجه
پذیرش فرضیه برهان
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سطح معناداری آماره  ) Sig  0 / 000  0 / 05 ( Fکمتر از  1درصد بوده و نشان می دهد که فرضیه با  01درصد
اطمینان پذیرفته شده و بین متغیر کارکرد اطالع رسانی و متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین
با توجه به ضریب تعیین ( )2.572میتوان گفت که مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ضریب تعیین
تعدیل شده ( ،)2.559گواه بر این واقعیت می باشد که متغیر کارکرد اطالع رسانی در حدود  55درصد از تغییرات متغیر ترویج
فرهنگ محیط زیستی را تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسون ( )0.850نیز چون بین  0.1تا  0.1میباشد ،پس میتوان
نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون وجود ندارد .سطوح معنیداری
مقدار ضریب متغیر کارکرد اطالع رسانی نشان میدهد که این متغیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائه شده بر متغیر وابسته ترویج
فرهنگ محیط زیستی ،تاثیرگذار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنیداری عرض از مبداء نشان میدهد که مدل رگرسیونی دارای
عرض از مبدا نیز می باشد .همچنین ،ضرایب عرض از مبدا و متغیر کارکرد اطالع رسانی با عالمت مثبت گزارش شده است و
نشان دهنده رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی است.
فرضیه سوم :کارکرد آموزشی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
جدول  :7ضرایب پردازش مدل رگرسیونی
متغیر مستقل

متغیر وابسته :ترویج فرهنگ محیط زیستی
ضرایب

انحراف معیار ضرایب

مقدار آمار آزمون t

سطح معناداری

عرض از مبدا

0٫887

2٫021

05٫019

2

کارکرد آموزشی

2٫171

2٫200

0٫70

2.227

تحلیل واریانس
آزمون

توان تبیین
استقالل خطا

آماره F

09.021

سطح معناداری آماره F

2.2227

ضریب تعیین

2.001

ضریب تعیین تعدیل شده

2.001

آماره دوربین-واتسون

0.800

نتیجه
پذیرش فرضیه برهان

سطح معناداری آماره  ) Sig  0 / 000  0 / 05 ( Fکمتر از  1درصد بوده و نشان می دهد که فرضیه با  01درصد
اطمینان پذیرفته شده و بین متغیر کارکرد آموزشی و متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با
توجه به ضریب تعیین ( )2.001میتوان گفت که مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ضریب تعیین
تعدیل شده ( ،)2.001گواه بر این واقعیت می باشد که متغیر کارکرد آموزشی در حدود  92درصد از تغییرات متغیر ترویج فرهنگ
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محیط زیستی را تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسون ( )0.800نیز چون بین  0.1تا  0.1میباشد ،پس میتوان نتیجهگیری
کرد که بین متغیرها مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ضریب
متغیر کارکرد آموزشی نشان میدهد که این متغیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائه شده بر متغیر وابسته ترویج فرهنگ محیط
زیستی ،تاثیرگذار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنیداری عرض از مبداء نشان میدهد که مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز
می باشد .همچنین ،ضرایب عرض از مبدا و متغیر کارکرد آموزشی با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم
بین این ضرایب با متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی است.
فرضیه چهارم :کارکرد همبستگی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
جدول  :8ضرایب پردازش مدل رگرسیونی
متغیر مستقل

متغیر وابسته :ترویج فرهنگ محیط زیستی
ضرایب

انحراف معیار ضرایب

مقدار آمار آزمون t

سطح معناداری

عرض از مبدا

0٫701

2٫000

98٫800

2

کارکردهمبستگی

2٫50

2٫200

2٫000

2٫227

تحلیل واریانس

استقالل خطا

سطح معناداری آماره F

2.227

ضریب تعیین

2.900

ضریب تعیین تعدیل شده

2.920

آماره دوربین-واتسون

0.099

پذیرش فرضیه برهان

سطح معناداری آماره  ) Sig  0 / 000  0 / 05 ( Fکمتر از  1درصد بوده و نشان می دهد که فرضیه با  01درصد
اطمینان پذیرفته شده و بین متغیر کارکرد همبستگی و متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با
توجه به ضریب تعیین ( )2.900میتوان گفت که مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ضریب تعیین
تعدیل شده ( ،)2.920گواه بر این واقعیت می باشد که متغیر کارکرد همبستگی در حدود  90درصد از تغییرات متغیر ترویج فرهنگ
محیط زیستی را تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسون ( )0.099نیز چون بین  0.1تا  0.1میباشد ،پس میتوان نتیجهگیری
کرد که بین متغیرها مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ضریب
متغیر کارکرد همبستگی نشان میدهد که این متغیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائه شده بر متغیر وابسته ترویج فرهنگ محیط
زیستی ،تاثیرگذار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنیداری عرض از مبداء نشان میدهد که مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز
می باشد .همچنین ،ضرایب عرض از مبدا و متغیر کارکرد همبستگی با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه
مستقیم بین این ضرایب با متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی است.
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آزمون

توان تبیین

آماره F

00.072

نتیجه

 -6بحث ن ی هگیری
استفاده از رسانه های جمعی و مجازی ،نقش مثبت و مؤثری در تنویر افکار عمومی جامعه در رابطه با محیط زیست دارد و می
تواند موجبات جلب توجه شهروندان برای تمرکز بر مشکالت زیست محیطی و حفظ و حمایت محیط زیست فراهم آورد .از سوی
دیگر ،محتوای برنامه های زیست محیطی خبری و مستند فضای مجازی ،میتواندتأثیر مثبت و مطلوبی بر طیف سنی جوان و میان
سال شهروندان برجای بگذارد .نظریه کاشت باورها را که از سوی جورج گربنر ( )0050ارائه شده بود ،مبنی بر اینکه فضای مجازی
به لحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظهاش ،نیروی فرهنگی قدرتمندی است و در بلندمدت موجب تأثیر در جهانبینی و نظام ارزشی
بینندگان پرمصرف خود میشود و به آنها نگرشی واحد در مورد یك موضوع خاص می دهد .از طرف دیگر ،نتایج پژوهش ها با
نظریه برجسته سازی ارائه شده از سوی مك کومز و شاو نیز موافق است و مفاهیم این نظریه را مبنی بر اینکه ممکن است در
اغلب اوقات ،مطبوعات موفق نشوند به اشخاص بگویند چگونه فکر کنند ،اما با تأثیر فو العادهای که بر آنها دارند میتوانند بگویند
به چه چیز باید فکر کنند .از لحاظ تأثیر رسانه و فضای مجازی در میان افراد تحصیل کرده ،نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که
هرچه سطح تحصیالت فرد باالتر بوده ،تاثیرگذاری فضای مجازی بر نگرش ،آگاهی و فرهنگ پذیری نسبت به مسائل زیست
محیطی را در سطح باالتری ارزیابی کردهاند .این امر می تواند به دلیل اختصاص ساعات بیشتر برای رصد فضای مجازی از سوی
افراد تحصیل کرده باشد .شاید هم به دلیل تطابق محتوای فضای مجازی با سطح دانش افراد تحصیل کرده باشد و در نهایت منجر
به جلب رضایت آنها شده و تاثیرگذاری الزم را داشته است .نتایج این مبحث از تحقیقات مؤید نظریه استفاده و خوشنودی است که
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از سوی الیه و کاتز ارائه شده و بیان می دارد ،انگیزۀ مخاطبان در مصرف محصوالت رسانهای ،رضامندی و ارضای برخی از
نیازهای تجربهشده آنان است؛ مصرف نیز به سمت و سوی این رضایت مندی جهتگیری شده است.
بنابراین در مطالعه ،تاثیر کارکردهای اطالع رسانی،آموزشی و همبستگی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی در
سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت .در خصوص فرضیه اول ،مبنی بر اینکه کارکردهای
فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد .سطح معناداری آماره  Fکمتر از  1درصد بوده و نشان می دهد
که فرضیه با  01درصد اطمینان پذیرفته شده و بین متغیر کارکردهای فضای مجازی و متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به ضریب تعیین ( )2.190میتوان گفت که مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از
سوی دیگر ،مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( ،)2.108گواه بر این واقعیت می باشد که متغیر کارکردهای فضای مجازی در حدود
 19درصد از تغییرات متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی را تبیین مینمایند .مقدار آماره دوربین-واتسون ( )0.020نیز چون بین 0.1
تا  0.1میباشد ،پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون
وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ضریب متغیر کارکردهای فضای مجازی نشان میدهد که این متغیر مستقل در مدل
رگرسیونی ارائه شده بر متغیر وابسته ترویج فرهنگ محیط زیستی ،تاثیرگذار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنیداری عرض از مبداء
نشان میدهد که مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .همچنین ،ضرایب عرض از مبدا و متغیر کارکردهای فضای
مجازی با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی
است .نتایج به دست آمده از این فرضیه با بخشی از نتایج گزارش شده در مطالعات هادی پور و شکوری ( ،)0989متکالف،)0205( 0
گلزار و همکاران ( ،)0900کیانی سلمی و شاطریان ( ،)0907کوشاواها ،)0201( 0کریمی ( ،)0980کاپور ،)0200( 9قهرمانی فرد و
همکاران ( ،)0909فروتن کیا و همکاران ( )0902و غریبزاده و همکاران ( )0902همخوانی دارد.
در خصوص فرضیه دوم مبنی بر اینکه کارکرد اطالع رسانی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری
دارد .سطح معناداری آماره  Fکمتر از  1درصد بوده و نشان می دهد که فرضیه با  01درصد اطمینان پذیرفته شده و بین متغیر
کارکرد اطالع رسانی و متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به ضریب تعیین ()2.572
می توان گفت که مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( ،)2.559گواه بر این
واقعیت می باشد که متغیر کارکرد اطالع رسانی در حدود  55درصد از تغییرات متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی را تبیین می
نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسون ( )0.850نیز چون بین  0.1تا  0.1میباشد ،پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها
مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ضریب متغیر کارکرد اطالع
رسانی نشان میدهد که این متغیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائه شده بر متغیر وابسته ترویج فرهنگ محیط زیستی ،تاثیرگذار
هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنیداری عرض از مبداء نشان میدهد که مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد.
همچنین ،ضرایب عرض از مبدا و متغیر کارکرد اطالع رسانی با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم بین
این ضرایب با متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی است .نتایج به دست آمده از این فرضیه با بخشی از نتایج گزارش شده در
مطالعات علوی و موسالو ( ،)0905طاهری و شبیری ( ،)0901صالحی و همکاران ( ،)0909شوماخر ،)0207( 0رستمی (،)0909
ربیعی و انصاری ( ،)0900ربیعی ( ،)0905دربیکی و کشیری ( ،)0905خوشحالی و همکاران ( )0901و حیدری ( )0980همخوانی
دارد.
در خصوص فرضیه سوم ،مبنی بر اینکه کارکرد آموزشی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری دارد.
سطح معناداری آماره  Fکمتر از  1درصد بوده و نشان می دهد که فرضیه با  01درصد اطمینان پذیرفته شده و بین متغیر کارکرد
آموزشی و متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به ضریب تعیین ( )2.001میتوان گفت
که مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( ،)2.001گواه بر این واقعیت می
باشد که متغیر کارکرد آموزشی در حدود  92درصد از تغییرات متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی را تبیین می نمایند .مقدار آماره
دوربین-واتسون ( )0.800نیز چون بین  0.1تا  0.1میباشد ،پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل وجود خود
همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ضریب متغیر کارکرد آموزشی نشان میدهد که
این متغیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائه شده بر متغیر وابسته ترویج فرهنگ محیط زیستی ،تاثیرگذار هستند ،از سوی دیگر ،سطح
معنیداری عرض از مبداء نشان میدهد که مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .همچنین ،ضرایب عرض از مبدا و
متغیر کارکرد آموزشی با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر ترویج فرهنگ
محیط زیستی است .نتایج به دست آمده از این فرضیه با بخشی از نتایج گزارش شده در مطالعات حمیدیان ( ،)0902حالج زاده و

1 Metcalf
2 Kushwaha
3 Kapoor
4 Schumacher

44

زارعی ( ،)0901حسنوند عموزاده ساره ( ،)0900حسن 0و همکاران ( ،)0220چهرآذر و چهرآذر ( )0901و چاپمن و شارما 0در سال
( )0205همخوانی دارد.
در خصوص فرضیه چهارم ،مبنی بر اینکه کارکرد همبستگی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیر معناداری
دارد .سطح معناداری آماره  Fکمتر از  1درصد بوده و نشان می دهد که فرضیه با  01درصد اطمینان پذیرفته شده و بین متغیر
کارکرد همبستگی و متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به ضریب تعیین ()2.900
می توان گفت که مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( ،)2.920گواه بر این
واقعیت می باشد که متغیر کارکرد همبستگی در حدود  90درصد از تغییرات متغیر ترویج فرهنگ محیط زیستی را تبیین می نمایند.
مقدار آماره دوربین-واتسون ( )0.099نیز چون بین  0.1تا  0.1میباشد ،پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل وجود
خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ضریب متغیر کارکرد همبستگی نشان می
دهد که این متغیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائه شده بر متغیر وابسته ترویج فرهنگ محیط زیستی ،تاثیرگذار هستند ،از سوی
دیگر ،سطح معنیداری عرض از مبداء نشان میدهد که مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .همچنین ،ضرایب عرض
از مبدا و متغیر کارکرد همبستگی با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر ترویج
فرهنگ محیط زیستی است .نتایج به دست آمده از این فرضیه با بخشی از نتایج گزارش شده در مطالعات جوکار و میردامادی
( ،)0980تور ،)0220( 9بهروزی راد و همکاران ( ،)0902ایزاك مارکوئز 0و همکاران ( ،)0201اسمعیل پورگنجی و همکاران ()0909
و ادهمی و اکبرزاده ( )0902همخوانی دارد.

بر اساس نتایج بدست آمده می توان پیشنهادات زیر را مطرح کرد:
 .0مشارکت هرچه بیشتر فعاالن محیط زیست در قالب NGOها و فعاالن فضای مجازی (جریان سازها) در ایران با
دانشگاه ها و اساتید مربوط به رشته ی محیط زیست به منظور تهیه برنامه های پر محتوا و ارزیابی هر سالهی
برنامههای فعلی فضای مجازی با نظرسنجی یا اعالم فراخوان به منظور گرفتن بازخورد از مردم.
 .0بکارگیری نظریات جامعه شناسان ،متخصصین محیط زیست و کارشناسان امور اجتماعی در تولید برنامه های فضای
مجازی زیست محیطی
 .9اختصاص بودجه های الزم برای خرید برنامه های مستند و فیلمهای خارجی در مورد محیط زیست و تخصیص بودجه
مناسب برای ساخت مستند زیست محیطی از محیط زیست داخل کشور.
 .0به روز رسانی اخبار و برنامه ها در زمینه ی محیط زیست و مشکالت آن با پوشش خبری بهتر مسائل زیست محیطی
و باال بردن بیشتر احساس مسلولیت شهروندان .
 .1باال بردن جذابیت برنامه های زیست محیطی برای تمام گروه های سنی به منظور افزایش احساس مسلولیت و ایجاد
تغییر در نگرش شهروندان
 .5ساخت طیف وسیع و متنوعی ازبرنامه های فضای مجازی شاد و جذاب ،مناسب برای گروه های سنی مختلف به منظور
تاثیرگذاری بیشتر بر نگرش شهروندان و اطالع رسانی کامل در رابطه با ابعاد مختلف زیست محیطی از جمله :زباله
های خطرناك ،گارهای سمی و فاضالب های غیر بهداشتی ،آلودگی آب و هوای تهران ،جنگل ها و فضای سبز  ،گونه
های مختلف گیاهی و جانوری در خطر انقراض و. ...
 .7انتشار اخبار رسانه ای صادقانه و موثق در رابطه با مشکالت و مخاطرات زیست محیطی موجود و مالحظه کیفیت و
زمان پخش مؤثر برنامه ها ،به منظور جلب توجه اکثریت مخاطبان و ایجاد حداکثر تأثیر بر احساس مسلولیت جامعه
برای حفاظت از محیط زیست.
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پیش هادها:
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ادهمی عبدالرضا و اکبرزاده ،الهام (« .)0902بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه ی موردی
مناطق  1و  08تهران)» .مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان ،سال دوم ،ش .50-97 .0

1 Hassan
2 Chapman and Sharma
3 Tor
4 Isaac-Márquez

43

.0

.9

.0
.1
.5
.7
.8

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)81 :زمستان 8411

.0

.02

.00
.00

.09
.00
.01
.05

.07
.08

.00

.02

43

اسمعیل پورگنجی وحید ،حاجی مینه رحمت ،کردی ناهید (« )0909بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به
حفظ محیط زیست ( مورد مطالعه :شهروندان  08سال به باالی شهر تهران)» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شر  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
بهروزی راد بهروز ،جهانبخش گنجه مهدی ،گلزار ابراهیم (« )0902تاثیر انواع رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی در
شهر یاسوج» ،پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها ،اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات خوزستان.
جوکار گلناز و میردامادی سید مهدی (« .)0980دیدگاه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز نسبت به حفاظت از
محیط زیست» .مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی ، ،ش .09-0 ،0
چهرآذر یحیی و چهرآذر فائزه (« )0901بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش محیط زیست ،هشتمین همایش ملی و
نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست» ،تهران ،انجمن مهندسی محیط زیست ایران.
حسنوند عموزاده ساره (« )0900نقش رسانه ها در حفظ محیط زیست ،اولین همایش سراسری محیط زیست ،انرژی و پدافند
زیستی» ،تهران ،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،گروه ترویجی دوستداران محیط زیست
حالج زاده هدا و زارعی صدیقه (« )0901بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست (مطالعه موردی شهر رشت)»،
دومین کنفرانس علوم ،مهندسی و فناوری های محیط زیست ،تهران ،دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
حمیدیان ،علی (« .)0902لزوم توجه به فرهنگ زیست محیطی دانشجویان (مطالعه موردی :دانشگاه تهران)» .مقاالت کامل
نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،باغ گیاهشناسی ملی ایران.
خوشحالی زهرا سادات ،میرزا خانیان آنی ،تاجیك اسماعیلی سمیه (« )0901نقش رسانه های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ
زیست محیطی درجامعه (خبرنگاران حوزه محیط زیست)» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شر ،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دربیکی مزدك و کشیری ربابه (« )0905فراتحلیلی از پژوهشهای نگرش محیطزیستی در ایران» ،چهارمین کنگره علمی
پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران ،تهران ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون
بنیادین.
ربیعی علی رضا (« )0905بررسی عوامل فرهنگی -اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در حفظ محیطزیست (مطالعه موردی:
شهر بروجن)» .پژوهش های محیط زیست.50-10 .)01( 8 .
ربیعی علیرضا و انصاری ابراهیم (« )0900نقش عوامل فرهنگی در حفظ محیط زیست (مطالعه موردی :شهر بروجن)» ،اولین
همایش سراسری محیط زیست ،انرژی و پدافند زیستی ،تهران ،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،گروه ترویجی دوستداران
محیط زیست.
رستمی مرجان (« )0909رابطه ی بین حقو محیط زیست و نقش رسانه ها ،دومین همایش ملی برنامه ریزی ،حفاظت،
حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار» ،تهران ،دبیرخانه دائمی همایش ،دانشگاه شهید بهشتی
صالحی صاد ؛ بابائی طاهره ،چقارزدی جالل (« )0909بررسی نقش تلویزیون در افزایش آگاهی کودکان نسبت به حفاظت از
محیط زیست» ،همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار ،تهران ،سازمان مردم نهاد جمعیت حامیان زمین.
طاهری الهام و شبیری سیدمحمد (« )0901تاثیر رسانه ها در آموزش محیط زیست» ،سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،
علوم تربیتی و سبك زندگی ،تربت حیدریه ،دانشگاه تربت حیدریه.
عباس پور مجید .احدی حسن ،محمودی محمود ،کارگری نرگس (« )0980ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های
آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم» ،علوم و تکنولوژی محیط زیست-0 ،00 ،
.07
عبدی زینب« )0909 (.نقش و کارکرد رسانه های جمعی در طرح مسائل زیست محیطی» .رفاه اجتماعی912-901: )11( 00 .
علوی کاملیا و موسالو سعید (« )0905تحلیلی پیرامون اثرات نقش آموزش و تبلیغات بر ارتقای فرهنگ زیست محیطی،
پنجمین کنفرانس بین المللی ایدههای نوین در کشاورزی ،محیط زیست و گردشگری ،تهران ،موسسه حامیان زیست اندیش
محیط آرمانی.
غریبزاده زینب ،خانیکی هادی ،ببران صدیقه (« )0902نقش تلویزیون در ارتقای فرهنگ زیست محیطی مردم (بررسی
دیدگاه های متخصصان ارتباطات و محیط زیست)» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده علوم
اجتماعی
فروتن کیا شهروز ،پورترکارونی محمد ،حسین زاده علی حسین ،وحیدری ارش (« .)0902بررسی نقش رسانه و خانواده در
افزایش آگاهی زیست محیطی (مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر اهواز)» .پنجمین همایش ملی و
نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست .انجمن مهندسی محیط زیست ایران ،تهران.
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 اولین کنفرانس ملی،») «نقش رسانه ها در حفظ محیط زیست0909(  خالق خواه علی، ناصحی فاطمه،قهرمانی فرد سیمین
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ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه زیستمحیطی شرکت پروفیل حدید
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چکـیده
آلودگی صدای ناشی از کارخانهها صنعتی یکی از معضالت زیستمحیطی است که کاهش ریسک و اثرات سوء آن نیازمند
استفاده از برنامههای مدیریت و پایش ریسک زیستمحیطی منسجم با استفاده از روشهای ارزیابی استاندارد است .در
این مطالعه نمونه موردمطالعه که شرکت پروفیل حدید الرستان است ،سعی شد تا با بهرهگیری از روش ویلیام فاین و
 AHPبه پایش ریسک و ارایه برنامه مدیریتی ریسک زیستمحیطی (آلودگی صدا) ناشی از این کارخانه اقدام گردد .پس
از گردآوری دادهها از طریق مصاحبه ،اطالعات در محیط تصمیمگیری چند معیاره و به کمک روش دلفی و با استفاده از
نرمافزار آماری  Expert choiceمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد دامنه تراز فشار صدای مناطق دارای
آلودگی از  90دسیبل برای ایستگاه خط تراشکاری  A4تا  114دسیبل برای ایستگاه کارگاه سیم بود که اغلب این
ریسکها در سطح متوسط به باال میباشد .بنابر نتایج مدل تصمیمگیری دلفی مشخص شد که معیار "هزینه
سرمایهگذاری اولیه" با وزن نسبی  6/130مناسبترین معیار جهت انتخاب بهترین روش کنترل آلودگی صدا بود ،و معیار
"بهروز بودن روش" با وزن نسبی  ، 6/610آخرین اولویت را به خود اختصاص داد .بنابراین به نظر میرسد که این شرکت
با بهرهگیری از روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPبتواند ریسک زیستمحیطی
آلودگی صدا در این شرکت را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.

واژگـان کلـیدی :پروفیل؛ ریسک زیستمحیطی؛ آلودگی صدا؛ ویلیام فاین؛ AHP
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ashena_a108@yahoo.com
 -1کارشناس بهداشت حرفه ای – دانشکده علوم پزشکی الرستان
 -3کارشناسی ارشد  ،HSEدانشکده علوم پزشکی الرستان
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پیشرفت روزافزون صنایع و ایجاد محیطهای کاری جدید ،نیاز به ارتقاء سطح ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث را افزایش داده
است .به منظور پیشگیری از بروز اینگونه حوادث ،ارزیابی و مدیریت ریسکهای زیستمحیطی به امری الزامی بدل شده است .در
محیط های صنعتی عوامل زیان آور متعددی وجود دارد .صدا یکی از مهم ترین عوامل زیان آور محیط کار و فراگیرترین عامل
فیزیکی تهدید کننده ی سالمت شاغلین است( .دکتر رستم گلمحمدی و همکاران)1390 ،
در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید می شود ،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل ،اثرات سوء
آن بر اعصاب و روان ،سیستم قلب و عروق و به ویژه دستگاه شنوایی است( .رویا بهزادی ،محمد رضوانی )1:1303 ،کنترل صدا در
صنعت و برنامه حفاظت شنوایی به منظور جلوگیری از کاهش شنوایی کارگرانی است که در تماس مداوم با صدای محیط کار می
باشد .حفاظت کارگران ،موضوع برنامههای حفاظت شنوایی می باشد و برنامه های موفق در این رابطه ،کارگران را از خطر افت
شنوایی و کارفرمایان را از پرداخت خسارات سنگین حفظ می کند.
طبق بررسی های انجام شده ،در کشورهای در حال توسعه نگرانی بیشتری در مورد شدت مواجهه ی صدای صنعتی و
پیامدهای ناشی از آن وجود دارد )1090،Noweir( .لذا ،از آنجا که بحث ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های زیستمحیطی
آلودگی صدای ناشی از شرکت ها و کارخانجاتف یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران
میباشد و اهدافی چون حفظ جنبه های سالمت کارگران و کاهش پیامد های سوء زیستمحیطی را دنبال می کند؛
لذا با توجه به اهمیت موضوع ،کنترل صدای محیط کار یک مسئله ی مورد توجه بوده و ضروری است با اجرای روشهای
کنترلی مناسب به ترازهای منطبق با استاندارد برسد .از طرفی امکان مالی اجرای تمام روشهای کنترل صدا در یک بخش وجود
ندارد ،بنابراین ترتیب اجرای این پروژه ها بسیار مهم میباشد .یکی از گزینه هایی که می تواند در این راستا نقش به سزایی ایفا
نماید ،استفاده از روشهای تصمیمگیری در اولویت بندی راه های کنترل صدا میباشد(.محبوبه اسحاقی و همکاران )1301 ،که
موجب کاهش سطح ریسک در راستای حفظ منابع انسانی و افزایش بهره وری کارخانه و نیز کاهش غرامت ها و زیان های ناشی
از آلودگی صدا می شود.
مقاله ی حاضر از نوع توصیفی -مقطعی است که با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های زیستمحیطی شرکت پروفیل
حدید الرستان با تکیه بر آلودگی صدا با استفاده از روش ویلیام فاین و  AHPانجام گرفت .همچنین ،این مقاله از نظر ماهیت نیز
دارای رویکرد تحلیلی بوده و جنبه کاربردی دارد.
روشهای تصمیمگیری چند معیاره یکی از مطمئن ترین روشهای علمی و مدیریتی تصمیمگیری بوده و با استفاده از آن می
توان تصمیمات علمی تر را اتخاد نمود( .دکتر سید حسن قدسی پور ) 93-94 :1309،اساس روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی بر
مقایسه های زوجی معیارها استوار است .این فرآیند به ندرت به تنهایی به کار می رود و به همراه یا در حمایت از روشهای دیگر
می تواند مورد استفاده قرار گیرد)44-901 ،06-133 :1000، Luis G Vargas،Thomas L.Satty( .
داده های اولیه این تحقیق با استفاده از روش زمینه یابی -پیمایشی و مطالعات میدانی بدست آمد .در این نوع روش گردآوری
با حضور مستقیم و فعال در محل موردمطالعه می توان با دیدگاه پس رویدادی عوامل موثر در پیدایش یک موضوع را بررسی کرد.
و بر اساس مستندات ،مشاهدات و بررسی های اولیه و چک لیست های مربوط به خطرات موجود در محیط کارخانه گردآوری و
ثبت گردید ،و در نهایت در اولویت ارزیابی قرار گرفت .همچنین ،از کاربرگ های روش  William Fineبرای تکمیل اطالعات
مشاهده شده استفاده گردید .برای اندازه گیری های بعدی از پرسشنامه ماتریس زوجی  AHPبرای انتخاب گزینه ها نسبت به هر
معیار؛ پرسشنامه ماتریس زوجی  AHPبرای معیارهای انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا؛ پرسشنامه تعیین روشهای
کنترلی مناسب د ر کاهش و یا حذف آلودگی صدا؛ پرسشنامه مقدماتی نظرسنجی از خبرگان در خصوص تعیین روشهای مناسب
کنترل آلودگی صدا و از پرسشنامه تعیین معیارها ،جهت انتخاب روشهای کنترلی کاهش و یا حذف آلودگی صدا استفاده گردید .در
نهایت از طریق نرمافزار  Expert Choiceوزن نسبی برای کلیه ماتریسها محاسبه شد و در نهایت با توجه به وزن نهایی به
دست آمده توسط نرمافزار اهمیت و اولویت روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا کارخانه پروفیل حدید الرستان مشخص شد و
همچنین اهمیت معیارهای مربوط به هر روش به ترتیب اولویت نیز تعیین گردید .و به کمک این نرم افزار بهترین روش کنترل
آلودگی صدا انتخاب و جهت بکارگیری به مدیریت پیشنهاد شد .عالوه بر نرم افزار فوق ،از نرم افزار  EXCELنیز در زمینه تجزیه
و تحلیل اطالعات درج شده در کاربرگ ها استفاده شد.

 -2مواد و روش ها
در این مقاله شرکت موردمطالعه پروفیل حدید الرستان بوده است که پژوهشگر با استفاده از روش نمونه گیری آسان مبتنی بر
هدف (هدفمند) به جمع آوری داده ها اقدام نمود .بدین ترتیب که داده های اولیه مورد نیاز در این تحقیق با استفاده فنون مصاحبه،
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مشاهده مستقیم و ارزیابی میدانی گردآوری و در چک لیست های مربوط به خطرات موجود در محیط کارخانه ثبت گردید ،و از
کاربرگ های روش  William Fineبرای تکمیل اطالعات مشاهده شده استفاده گردید .همچنین ،برای اندازه گیری های بعدی
از پرسشنامه ماتریس زوجی  AHPبرای انتخاب گزینه ها نسبت به هر معیار؛ پرسشنامه ماتریس زوجی  AHPبرای معیارهای
انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا؛ پرسشنامه تعیین روشهای کنترلی مناسب در کاهش و یا حذف آلودگی صدا؛
پرسشنامه مقدماتی نظرسنجی از خبرگان در خصوص تعیین روشهای مناسب کنترل آلودگی صدا و از پرسشنامه تعیین معیارها،
جهت انتخاب روشهای کنترلی کاهش و یا حذف آلودگی صدا استفاده گردید.
پس از گردآوری داده ها به روش مشاهده یک به یک ،مصاحبه با مسئولین ،کارگران و متخصصین واحد ،در نهایت فراوانی
خطرات موجود در کارخانه و مدیریت خطرات شناسایی شده با استفاده از روشهای ارزیابی ریسک ویلیام فاین ،فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی ( )AHPو به کمک روش دلفی انجام گرفت .
براساس سوابق موجود و نتایج حاصل از پرسش نامه مقدماتی ،با بهرهگیری از روش ویلیام فاین محاسبه و ارزیابی ریسک
انجام گرفت و با تعیین میزان مواجهه با عامل خطر ،امکان شناسایی نقاط پرخطر و آسیب های احتمالی آینده را فراهم
نم ود.همچنین ،جهت تحلیل اطالعات مربوط به اندازه گیری های شدت صدا در کارخانه پروفیل حدید الرستان ،نتایج اندازه
گیرهای صداسنجی جمع آوری گردید و برحسب استاندارد صدای محیط کار ،صداهای غیر مجاز و آسیب رسان شناسایی و از بین
تمامی ایستگاه های اندازه گیری شده ،نقاطی از شرکت که از لحاظ سر و صدا دارای صدایی باالتر از  04دسیبل بود ،مشخص
گردید .سپس جهت ارزیابی ریسک صدا در مناطق دارای سرو صدای بیش از حد مجاز با استفاده از روش ویلیام فاین با بهرهگیری
از نظرات  16نفر کارشناس زبده در این زمینه ماتریس های شدت پیامد خطر ،احتمال وقوع خطر ،میزان مواجهه خطر بطور جداگانه
بر اساس حدود تعیین شده در جداول روش ویلیام فاین نمره دهی شد و در نهایت میانگین نظرات به عنوان نمره پذیرفته شده در
جدول نهایی آورده شد.
بر اساس سوابق موجود  14معیار جهت انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا شناسایی شد که با استفاده از روش
دلفی ،و بر اساس نظر  14نفر از کارشناسان خبره در این زمینه تنها معیار های دارای انحراف معیار کمتر از یک در مقیاس لیکرت
بعنوان معیارهای قابل قبول در انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا کارخانه پروفیل حدید الرستان در نظر گرفته شدند.
به منظور تعیین روشهای کلی کاهش و کنترل صدا در کارخانه پروفیل حدید الرستان عالوه بر مطالعه سوابق موجود،
پرسشنامه مقدماتی در اختیار  14نفر متخصص در این زمینه قرار داده شد و در نهایت روشهای کلی کاهش و کنترل صدا در
کارخانه پروفیل حدید الرستان بدست آمد .سپس روشهای نهایی کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه پروفیل حدید الرستان
از طریق روش دلفی (با بهرهگیری از نظرات  14نفر متخصص در این زمینه) تعیین شد .پس از بدست آمدن روشهای کنترلی
نهایی ،مجدداً با استفاده از روش دلفی معیار سازی متناسب با گزینه های نهایی بدست آمده انجام شد.
روش  AHPیکی از معروف ترین فنون تصمیمگیری چند منظوره است .این روش هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند
گزینه رقیب و معیار تصمیمگیری روبرو است میتواند مورد استفاده قرار گیرد .فرایند  AHPترکیب معیارهای کیفی همراه با
معیارهای کمی را بهطور هم زمان امکانپذیر میسازد .اساس روش  AHPبر مقایسههای زوجی معیارها استوار است برای چنین
مقایسهای نیاز به طراحی پرسشنامههایی است این امر به تصمیمگیرنده این امکان را میدهد که فارغ از هرگونه نفوذ خارجی تنها
روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند .عالوه بر این مقایسه زوجی ،به دلیل اینکه پاسخدهنده فقط دو عامل را نسبت به هم
می سنجد و به عوامل دیگر توجه ندارد ،اطالعات ارزشمندی را برای مسئله مورد بررسی فراهم میآورد و فرایند تصمیمگیری را
منطقی میسازد.
پس از تعیین و غربالگری معیارها و همچنین روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه پروفیل حدید الرستان ،در این
مرحله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاز طریق نرمافزار Expert choiceبه مقایسه زوجی هر گزینه به همراه
معیارهای آن پرداخته شد .بر این اساس در این پژوهش برای اولویتبند یروسه ای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه پروفیل
حدید الرستان ارجحیت یا مطلوبیت یک پارامتر نسبت به پارامتر دیگر مطابق امتیاز دهی گردید.

08

جدول  :1نمونه پرسشنامه ماتريس زوجي  AHPبرای معیارهای انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگي صدا در
کارخانه پروفیل حديد الرستان

هزینه سرمایهگذاری اولیه

هزینه اجرا و نگهداری روش

قابلیت بکارگیری روش

کارایی ( میزان کاهش صدا)

سهولت استفاده از روش

میزان ایمن بودن روش

بهروز بودن روش
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هزینه سرمایهگذاری اولیه
هزینه اجرا و نگهداری روش
قابلیت بکارگیری روش
کارایی (میزان کاهش صدا)
سهولت استفاده از روش
میزان ایمن بودن روش
بهروز بودن روش
میزان رضایتمندی از بکار گیری روش

میزان رضایتمندی از بکار گیری روش

1
1
1
1
1
1
1
1

جدول  :2نمونه پرسشنامه ماتريس زوجي  AHPبرای گزينه ها نسبت به هر معیار
A
B
C
D
E
F
G
H
I

A
1

C

B

E

D

G

F

H

I

1
1
1
1
1
1
1
1

سپس برای مقایسات زوجی  0نوع پرسشنامه طراحی گردید و در اختیار  14نفر از کارشناسان مربوطه قرار گرفت .در یکی از
این پرسشنامهها به مقایسه زوجی معیار های انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا درکارخانه پروفیل حدید الرستان
پرداخته شد و در پرسشنامههای دیگر به بررسی و مقایسه زوجی (ماتریسهای زوجی) گزینه های مربوط به هر معیار و ارجحیت
آنها نسبت به هم پرداخته شد.
ماتریسهای زوجی پرسشنامههای فوقالذکر به این صورت تکمیل گردید که ترجیح هر معیار بر خودش برابر  1در نظر گرفته
شده است و ترجیح هر معیار به معیار دیگر بر اساس جدول ارجحیت به شکل زیر تکمیل گردید .اگر معیار  Aبه معیار ( Bسطر به
ستون) بر فرض دادههای ترجیح برابر  1باشد ،ترجیح  Bبر  Aبرابر یک دوم خواهد بود پس ماتریس به صورت زیر تکمیل

میشود:

A B 2
1
2
C
9
0
1
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B
1
1

B A
A
1

A
B
C

C
9
0
1

B
1
1
1/0

A
1
1/1
1/9

A
B
C

بر همین اساس  0جدول ماتریس زوجی طراحی شده با روش فوقالذکر توسط  14نفر کارشناسان تکمیل گردید .با در نظر
گرفتن وزن یکسان در مورد هر یک از کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی از نقطه نظر تیم تحقیقاتی حاضر ،بعد از تهیه جدول
های مقایسه ای برای ترکیب جدول های مقایسه ای کلیه پرسشنامه ها ،از میانگین هندسی استفاده شد .فرض کنید مولفه
𝑘𝑗𝑖𝑎مربوط به شخص  kام برای مقایسه سیستم  iبه  jاست ،بنابراین میانگین هندسی برای تمامی مولفه های مولفه های متناظر
به صورت زیر محاسبه می گردد:
1

𝑁
)𝑘(

𝑁) 𝑗𝑖𝑎 ∏( = 𝑗𝑖𝑎
̅̅̅̅
𝑖=1
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بنابراین ماتریسهای تکمیل شده در مرحله قبل به محیط نرمافزار وارد گردید تا ضریب ناسازگاری هر ماتریس مشخص
گردد.در این مرحله از نرمافزار  Expert choiceجهت تجزیه و تحلیل و آنالیز معیارها استفاده گردید این نرمافزار یکی از
نرمافزارهای قوی و قابل اعتماد برای ارزیابی چند معیاره میباشد که دارای قابلیتهای فراوانی نظیر محاسبه ضریب ناسازگاری و
محاسبه وزن نسبی و وزن نهایی گزینه ها ست.

شكل  :1نمونه ای از پنجره مقايسه گزينه ها نسبت به معیار سهولت استفاده از روش در نرمافزار Expert Choice

 -3یافته ها
یافته ها حاکی از آن است که" ،معیار هزینه سرمایهگذاری اولیه" با وزن نسبی  6/130مناسبترین معیار از نظر کلیه جنبه
های اقتصادی ،فنی ،مهندسی و محیط زیستی جهت انتخاب بهترین روش کنترل آلودگی صدا در شرکت پروفیل حدید الرستان
است .و سایر روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه ی مذکور به ترتیب "روش کنترل زمان مواجهه فردی با سر و
صدا" با وزن نهایی  6/110و "زوش های استفاده از حفاظ های شخصی گوش" با وزن نهایی  6/110در رتبه ی سوم مناسبترین
روش ها از نظر کلیه جنبه های اقتصادی ،فنی ،مهندسی و محیط زیستی قرار دارد .بنابراین ،می توان گفت که روش ایزوله کردن
کارکنان با استفاده از وسایل حفاظت فردی نمی تواند در رتبه نخست روش موثری برای کاهش مواجهه ی افراد با آلودگی صوتی
باشد و تنها در سطوح پایین قابلیت کنترل و کاهش آلودگی صدا را دارد.

05

 -4نتیجه گیری
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بنابر نتایج این پژوهش غالب ایستگاه های شناسایی شده در شرکت پروفیل حدید الرستان دارای تراز فشار باالتر از حد
استاندارد هستند و از سطوح متوسط تا باالیی از آلودگی صدا برخوردارند .نتایج حاصل از روش ویلیام فاین حاکی از این بود که
ایستگاه های شغلی کارگاه سیم ،سالن تولید پروفیل ،اره آتشین ،تراشکاری  A2و نوار بری به ترتیب در اولویت باالیی از
ریسکهای بهداشتی و زیستمحیطی قرار دارند و اصالحات فوری برای کنترل خطر در این ایستگاه های شغلی مورد نیاز است .و
حتی امکان نیاز توقف فعالیت واحد تحت بررسی وجود دارد .اما در یستگاه های شغلی تراشکاری  ،A1تراشکاری  A3و تراشکاری
 A4سطح متوسطی از ریسک به چشم می خورد که نیازمند است در این دو ایسگاه در اسرع وقت اقدامات الزم به انجام رسد.
همچنین ،نتایج این بررسی نشان داد که معیار هزینه سرمایهگذاری اولیه بهترین معیار تصمیمگیری برای تعیین توانایی شرکت
در عملیاتی کردن برنامههای کنترل و کاهش ریسک آلودگی صدا است .و از بین روشهای کنترلی پیشنهادی در این مطالعه،
روش کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا یا کنترل در منبع ایجاد آلودگی ،می تواند بهترین روش برای کنترل و کاهش آلودگی
صدا در شرکت پروفیل حدید الرستان باشد که روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه کمک
مدل تصمیمگیری دلفی بهترین انتخاب را در این زمینه فراهم می کند .در واقع می توان استنباط نمود که با استفاده از روش
ارزیابی ریسک ویلیام فاین و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPمی توان بهترین معیار تصمیمگیری و بهترین روش کنترل
ریسک را برای کنترل و کاهش آلودگی صدا در شرکت موردمطالعه انتخاب نمود که در نهایت در برنامه یاد شده معیارهای
پیشنهادی زیر به دست آمد:
 .1بازدید مداوم و انجام تعمیرات اساسی و دقیق که از احتمال خرابی تجهیزات جلوگیری نماید.
 .1رعایت اصول ایمنی کار و استفاده از محافظ گوش ایمن توسط کارکنان.
 .3برقراری آموزش ایمنی و بهداشت اختصاصی جهت پرسنل با توجه به خطرات شغلی که با آن سر و کار دارند.
 .0عالمتگذاری ایمنی در سطح کلیه مناطق دارای آلودگی صدای غیر مجاز.
 .4تدوین استانداردها و دستورالعمل های ایمنی و اجرای آنها در زمینه :لوازم حفاظت فردی ،نحوه کار با تجهیزات و نصب
تابلوهای هشدار دهنده.
 .0تعیین نیازهای آموزشی و اجرای دوره های ایمنی و بهداشت اختصاصی جهت کارکنان با توجه به خطرات آلودگی صدا
 .0برقراری سیستم توصیه و هشدارهای ایمنی جهت تعیین نحوه صدور هشدار ایمنی در موارد مهم.
 .9تأمین وسایل حفاظت فردی متناسب با میزان آلودگی صدا و خطرات آن.
 .0بازرسی و نظارت بر انجام فعالیت ها در کلیه واحدها.
 .16نظارت بر رفتار فردی کارکنان هنگام کار.
 .11اجرای دوره های آموزش ایمنی و بهداشت عمومی کلیه پرسنل شرکت و پیمانکاران.
 .11برگزاری دوره آموزشی بصورت متناوب با سطوح مختلف پرسنل
 .13تدوین برنامه واکنش در وضعیت اضطراری ایمنی.
 .10استفاده از حفاظ های جاذب صوت در تجهیزات پر سر و صدا.
 .14عدم جداسازی عایق صوتی تجهیزات و ماشین آالت و دقت در نصب مجدد آنها پس از اتمام عملیات تعمیراتی.
 .10رعایت فوندانسیون صحیح.
 .10ایزوالسیون صوتی اتاق کنترل و استفاده از شیشه های دو جداره.
 .19استفاده از پایه های االستیک جهت استقرار ماشین آالت به منظور جلوگیری از انتقال و ارتعاش ناشی از عملکرد ماشین به
محیط.
 .10بکارگیری مواد میرا کننده ارتعاش در زیر تجهیزات و ماشین آالت جهت جلوگیری از انتقال صدا و ارتعاش آنها به زمین و
سایر تجهیزات.
 .16اطمینان از بکارگیری روشهای کنترل صدا در تجهیزات خریداری شده مانند عایق بندی صوتی بدنه.
 .11استفاده از کاله های حفاظتی جهت جلوگیری از انتقال و هدایت صدا از طریق هدایت استخوانی.
 .11در اولویت قرار دادن برنامههای کنترل در منبع.
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