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چکـیده
هدف از انجام این پژوهش ،تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه:
استان گیالن) است .پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که اطالعات آن بهصورت میدانی و با استفاده از ابزار
پرسشنامه محققساخته گردآوری شده است .جامعه آماری پژوهش را مردان و زنان شهرهای استان گیالن تشکیل
میدهند که نمونههای مورد نظر بهصورت در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران  984نفر تعیین شده است؛ همچنین
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی انجام گرفته است .نتایج پژوهش نشان
میدهد که فضاهای سبز شهری در نگرش مردان و زنان به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان گیالن) تأثیر
معنیداری دارند و بین نگرش مردان و زنان در تأثیر فضاهای سبز شهری به انجام فعالیتهای ورزشی اختالف معنیداری
وجود ندارد که این مسأله در همه ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :تأثیر ،فضاهای سبز شهری ،نگرش ،افراد جامعه ،فعالیتهای ورزشی.

 -1دکتری علوم و مهندسی باغبانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،ایران firoozehpourzarnegar@gmail.com -

 -2دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آستارا ،ایران
 -3دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران ،ایران
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 -1مقدمه
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در عصر حاضر ،ورزش بهعنوان یک ابزار چند بعدی با تأثیرات گسترده ،جایگاه و نقش ارزشمند خود را در اقتصاد ،سالمتی
افراد ،گذران اوقات فراغت سالم و بانشاط و لذتبخش ،در آموزش و پرورش مردم بهویژه نسل نوجوان و جوان ،در ایجاد روابط
اجتماعی بین مردم ،در پیشگیری از ابتال به بیماریها در جامعه متجلی کرده است (مطلبی و همکاران .)1931 ،ورزش به
مجموعهای از فعالیتهای سازمان یافته اتالق میشود که به منظور کسب مهارتهای حرکتی ،افزایش قابلیتهای بدنی و ایجاد
رقابت انجام میشود (آذربانی و کالنتری .)1939 ،ورزش و فعالیتهای بدنی جزء الینفک برنامههای کالن دولت برای تمامی اقشار
مختلف جامعه میباشد (موتمنی و همکاران .)1939 ،ورزش یکى از امورى است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه
زیادى به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند (پورزرنگار .)1933 ،با توجه به نقش غیرقابل انکار ورزش و فعالیتهای ورزشی در
زندگی روزانه شهروندان ،مسئوالن دولتی و مدیران ورزشی کشور باید با اقدامات گسترده در حوزه ورزش از تمام ظرفیتهای
موجود برای رفع موانع انجام ورزش شهروندان استفاده کنند (پورزرنگار .)1933 ،پرداختن به سطوح پایه ورزش ،با احساس مشارکت
و انگیزه عمل همراه است که این امر منجر به توسعه ورزش و افزایش سالمت اجتماع میشود و زمینه افزایش حضور مردم در
فضاهای ورزشی ،آگاهی آنها نسبت به فرآیندهای ورزشی ،ارتقای سالمت و تداوم رفتارهای فعالتر را مهیا میسازد (هامر و
همکاران.)2014 ،
انسان برای تکامل روح و جسمش با حضور در طبیعت همواره به دنبال آرامشی است که دنیای امروزی و دغدغههایش آنرا از
وی سلب کرده است (اکبریان .)1938 ،فضای سبز شهری یکی از عناصر کالبدی شهری است که وجود آن در شهر برای استفاده
شهروندان امری الزم و ضروری است و عدم وجودش در فضای شهری باعث نابهنجاریهایی در فضای شهری میگردد .امروزه
طراحی شهری بدون فضای سبز غیرقابل تصور است (گزالو و همکاران .)2018 ،فضای سبز میتواند تأثیر بسیار مثبتی در رفاه مردم
داشته باشد (ماء و همکاران .)2018 ،بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران ،یک نفر از هر پنج نفر از ناهنجاریهای روانی مرتبط با
استرس رنج میبرد؛ در واقع میتوان گفت که فضاهای طبیعی و سبز باعث حفاظت انسانها از محرکهای استرسی محیطی شده
و فضایی به منظور بازپروری روانی و احساسی در مقابل اثرات محیط شهری را برای افراد فراهم میکند (اکبریان .)1938 ،توانایی
فضاهای سبز عمومی بهعنوان تسکیندهندههای طبیعی در مناطق بسیار مفید میباشد و باعث کاهش پرخاشگری افراد ،و در
رسیدن به آرامش ایشان بسیار مؤثر است (پورزرنگار .)1938 ،فضاهای سبز دارای ارزش و عملکردی چند گانهاند و بدون حضور
آنها جوامع نمیتوانند پایدار و قابل زیستن باقی بمانند (فریادی و همکاران .)1931 ،فضاهای سبز شهری و پارکهای محلهای نه
تنها باعث رفع خستگی ذهنی و تحوالت آسایش روانی شهروندان میشود ،بلکه سبب تقویت تعامالت اجتماعی و ارتقای سطح
کیفی فعالیتهای روزمره آنها نیز میگردد (اکبریان .)1938 ،ورود مردم به فضاهای سبز عمومی امکان و بستر فعالیتهای
اجتماعی بدون برنامه را برای آنها ایجاد میکند و این مراودات اجتماعی بر کاهش سطح استرس عمومی افراد تأثیر دارد (کرکل و
همکاران .)2011 ،با توجه به گسترش روز افزون جمعیت و نیاز ضروری انسانها به فضای سبز برای ایجاد تعادل اجتماعی،
جسمانی و روحی امری مهم و حیاتی به شمار میآید (حسینآبادی و خانمحمدیان.)1931 ،

 -2ادبیات پژوهش
در بخش ادبیات پژوهش ،به بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته میشود .بررسى ادبیات
پژوهش ،مطالعه گذشته آن است و نگاهى است به آنچه دیگران در زمینه این پژوهش یا موضوعات مشابه انجام دادهاند .ادبیات و
پیشینه پژوهش نشان میدهد که ،ماء و همکاران ( ،)2018در پژوهشی با عنوان «اثرات فضاهای سبز شهری بر سالمت ساکنان»
اعالم داشتند که شهر پکن دوران شهرنشینی نوینی را طی میکند و درنظرگرفتن امکان دسترسی افراد به فضای سبز شهری برای
کاهش مشکالت ایجاد شده توسط شهرنشینی ،بهویژه در رابطه با بهبود رفاه مردم ضروری است ،همچنین هرچه درجه مشارکت
شهروندان در فضای سبز باالتر باشد ،رفاه اجتماعی و شرایط روحی و جسمی آنها نیز بهتر است و این مشارکت شامل اعمالی
مانند :دفعات بازدید شهروندان از پارکها یا فضای سبز است .سن ،تحصیالت ،وضعیت شغلی ،وضعیت تأهل ،سالهای اقامت در
شهر پکن ،منطقه مسکونی و درآمد متوسط در ماه نیز تأثیر بهسزایی در رفاه اجتماعی و شرایط روحی و جسمی شهروندان دارد.
سامرست و هوآر ( ،)2018در پژوهش خود با عنوان «موانع حضور داوطلبانه در ورزش برای کودکان» اعالم داشتند که سبک
زندگی فعال و مشارکت کودکان در ورزش ،سالمت جسمی و روانی آنها را برجسته میکند و از نظر تحصیلی برای ایشان دارای
مزیت است؛ همچنین در نتایج نشان داده شده است که سیاستگذاران ،والدین و معلمان همه باید آگاه باشند که هزینه و زمان از
موانع اصلی مشارکت در ورزش به شمار میرود در صورت کاهش هزینهها ،فرصتهای ورزشی بیشتری ایجاد میگردد تا مدارس و
باشگاههای ورزشی بهتر بتوانند با همکاری یکدیگر فرصتهای ورزشی مقرون به صرفهتری را برای افزایش حضور و مشارکت
کودکان در ورزش فراهم کنند.
جوادیپور و همکاران ( ،)1931پژوهشی با عنوان «شناسایی زمینههای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران :یک
مطالعه کیفی» را انجام دادند و نتایج نشان داد که مقولههای شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی در پژوهش شامل عوامل
انسانی ،عوامل ساختاری ،عوامل مدیریتی ،پیچیدگی محیطی و عوامل اقتصادی تعیین شده است؛ همچنین اعالم داشتند که
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زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران به ترتیب اولویت شامل پنج مقوله اصلی عوامل انسانی ،عوامل ساختاری،
عوامل مدیریتی ،پیچیدگی محیطی و عوامل اقتصادی میباشد؛ همچنین ،افشون و سمیعیکاشی ( )1935در پژوهشی با عنوان
«اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر سالمت روان انسان» نشان دادند که مناظر شهری آشفته و متراکم و فاقد عناصر طبیعی بهدالیل
متعددی از جمله افزایش استرس ،کاهش توجه و تمرکز در ادراک ،موجب اختالل در میزان کارایی ،بروز پرخاشگری و در بلندمدت
منجر به بیماریهای مزمنی مانند :فشار خون و بیماریهای قلبی میگردند و پیشنهاداتی نیز جهت چگونگی خلق فضاهایی که
موجب تشویق زندگی سالمتر و عاری از بیماریهای روحی و روانی شایع در جوامع مدرن میشود را ارائه کردند .بررسی
پیشینهنظری و تجربی پژوهش و نتایج پژوهشهای داخلی و خارجی نشان داد که برخی از عوامل مرتبط با اوضاع پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته است اما ،پژوهش جامع و خاصی درباره موضوع این پژوهش ،تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است؛
بنابراین الزم و ضروری است تا پراکندگی عوامل در یک چارچوب منسجم گنجانده شود و به عوامل جدیدتری از منظر علمی و
کاربردی توجه شود که محققان در پژوهش حاضر به آن پرداختهاند ،و با توجه به نقش و اهمیت فضاهای سبز شهری در جامعه و
نیاز روزانه مردم به انجام فعالیتهای ورزشی ،سوأل اصلی پژوهش این است که فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به
انجام فعالیتهای ورزشی چه تأثیری دارند؟

 -3روششناسی پژوهش

 -4موقعیت جغرافیایی پژوهش
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روششناسی پژوهش ،روشی نظاممند برای حل یک مسأله تحقیقاتی از طریق جمعآوری دادهها با استفاده از تکنیکهای
مختلف ،ارائه تفسیر دادههای جمعآوری شده و نتیجهگیری در مورد دادههای یک پژوهش است.
هدف از انجام این پژوهش ،تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان
گیالن) است .پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که اطالعات آن به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه
محققساخته گردآوری شده است .پس از توضیح اهداف پژوهش ،کسب رضایت آگاهانه و دادن اطمینان به نمونهها از گمنام بودن
و حفظ محرمانه اطالعات ،پرسشنامه در بین افراد توزیع شد .جامعه آماری پژوهش را مردان و زنان شهرهای استان گیالن تشکیل
میدهند که نمونههای مورد نظر بهصورت در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران  984نفر تعیین شده است .در این پژوهش از
آمار توصیفی برای طبقهبندی دادهها ،رسم نمودار و مقایسه شاخصهای متوسط و پراکندگی و از روشهای آمار استنباطی برای
آزمون فرضیهها استفاده شده است .در بخش اول مشخصات فردی ،میانگین ،انحراف استاندارد و درصد فراوانی یافتههای پژوهش
بهصورت جدول و نمودار گزارش شده و در بخش دوم فرضیات پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .برای آزمون فرضیهها از آزمون  tبرای دو گروه مستقل استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرمافزار SPSS
و  EXCELانجام گرفت .در شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان گیالن آورده شده است.

استان گیالن یکی از استانهای شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است .این استان ،از شمال به دریای خزر و کشور
آذربایجان ،که از طریق آستارا با آن دارای مرز بینالمللی است ،از غرب به استان اردبیل ،از جنوب به استان زنجان و قزوین و از
شرق به استان مازندران محدود میشود (قربانزاد کهنهسری.)1400 ،
استان گیالن با مساحت  14111کیلومتر مربع در میان کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است .این استان به
واحد جغرافیایی جنوب دریای خزر تعلق دارد .بر اساس تقسیمات کشور سال  ،1930این استان به مرکزیت رشت 11 ،شهرستان،
 52شهر 49 ،بخش 103 ،دهستان و  2888آبادی دارد .شهرستانهای استان عبارتند از :آستارا ،آستانهاشرفیه ،املش ،بندرانزلی،
سیاهکل ،ماسال ،رضوانشهر ،الهیجان ،رودبار ،رودسر ،شفت ،صومعهسرا ،طوالش ،فومن ،الهیجان و لنگرود.
مختصات جغرافیایی آن بین 45
درجه و  59دقیقه تا  50درجه و 94
دقیقه طول شرقی تا  91درجه و 91
دقیقه تا  98درجه و  21دقیقه عرض
شمالی قرار دارد (دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت .)1400 ،در شکل -1
موقعیت جغرافیایی استان گیالن نشان
داده شده است.
شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان گیالن (مأخذ :یافتههای پژوهش)1011 ،
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 -5یافتههای پژوهش
یکی از موضوعات مهم مقاالت علمی ،نگارش
بخش یافتههای پژوهش است و درک چگونگی نوشتن
درصد فراوانی
فراوانی
وضعیت تأهل
یافتههای پژوهش در مقالههای علمی  -پژوهشی مهم پاسخ دهنده
14/1
51
مجرد
است و این یافتهها باید به شکلی توسط محققین توصیف
مرد
24/1
35
متأهل
گردد تا مخاطب درک روشنی از نوع مطالعه انجام گرفته
21/3
84
مجرد
شده را داشته باشند .اطالعات جدول  -1مربوط به
زن
98/8
143
متأهل
وضعیت تأهل نمونههای پژوهش میباشد.
با توجه به اینکه  984پرسشنامه در بین مردان و زنان استان گیالن توزیع و دریافت گردیده است ،از این میان  51نفر از مردان
در وضعیت مجرد و  35نفر از مردان در وضعیت متأهل و همچنین در میان زنان  84نفر در وضعیت مجرد و  143نفر در وضعیت
متأهل قرار دارند.
اطالعات جدول  -2مربوط به وضعیت سن
جدول  -2وضعیت سن نمونههای پژوهش (مأخذ :یافتههای
نمونههای پژوهش میباشد .سن نمونههای این پژوهش
پژوهش)1011 ،
حداقل  18سال و حداکثر  11سال است که بیشترین
درصد فراوانی
فراوانی
وضعیت تأهل
پاسخ دهنده
فراوانی را در مردان استان گیالن ،افراد بین  91تا 95
11/2
49
 91تا  95سال
مرد
سال و کمترین فراوانی را در مردان استان گیالن ،افراد
2/3
11
 15تا  11سال
بین  15تا  11سال دارا هستند؛ همچنین بیشترین
18/8
12
 18تا  25سال
زن
فراوانی را در زنان استان گیالن ،افراد بین  18تا  25سال
3/1
95
 51تا  55سال
و کمترین فراوانی را در زنان استان گیالن ،افراد بین 51
تا  55سال دارا هستند.
جدول  -3نمرات کسب شده توسط آزمودنیهای پژوهش
از
استفاده
با
پژوهش
ی
ها
داده
تجزیه و تحلیل
(مأخذ :یافتههای پژوهش)1011 ،
آمارهای توصیفی و استنباطی انجام گرفت .پس از تجزیه
انحراف معیار ()SD
میانگین ()M
پاسخ دهنده
و تحلیل یافتههای آماری و آزمون فرضیههای پژوهش
1/48
11/85
مرد
مشخص گردید که نمرات کسب شده توسط مردان
8/21
18/29
زن
( SD = 1/48و  )M = 11/85و نمرات کسب شده
توسط زنان ( SD = 8/21و  )M = 18/29است .در
جدول  -9نمرات کسب شده توسط آزمودنیهای
پژوهش نشان داده شده است.
در ادامه یافتههای پژوهش ،تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی در ابعاد
تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت که تعاملاجتماعی ( α = 0/001و = 4/48
 )tو توسعهپایدار ( α = 0/001و  )t = 4/42و فرهنگیورزشی ( α = 0/001و  )t = 4/25و زیستمحیطی ( α = 0/001و 9/38
=  )tبهدست آمد و با توجه به نتایج حاصل ،مقایسه نمرات گروههای مستقل با آزمون آماری  tانجام گرفت .نتایج پژوهش نشان
داد که فضاهای سبز شهری در نگرش مردان و زنان به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان گیالن) تأثیر معنیداری
دارند و بین نگرش مردان و زنان در تأثیر فضاهای سبز شهری به انجام فعالیتهای ورزشی اختالف معنیداری وجود ندارد که این
مسأله در همه ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی وجود دارد .در جدول  -4تأثیر فضاهای سبز
شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی آورده شده است.
جدول  -1وضعیت تأهل نمونههای پژوهش (مأخذ :یافتههای
پژوهش)1011 ،
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جدول  -0تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی (مأخذ :یافتههای پژوهش،
)1011
ابعاد
تعاملاجتماعی
توسعهپایدار
فرهنگیورزشی
زیستمحیطی

0

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

میانگین
1/18
1/10
1/21
1/38
1/85
1/14
1/04
1/32

انحراف معیار
9/48
9/42
4/14
4/22
9/48
4/95
4/52
9/42

آزمون t

سطح معنیداری

4/48

0/001

4/42

0/001

4/25

0/001

9/38

0/001

در شکل  -2به مقایسه ابعاد تعاملاجتماعی،
توسعه پایدار ،فرهنگی ورزشی و زیستمحیطی
پرداخته شده است .طبق اطالعات این شکل ،در
کلیه ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعه پایدار ،فرهنگی
ورزشی ،و زیستمحیطی بین آزمودنیهای مرد و
زن پژوهش اختالف معنیداری وجود ندارد.

شکل  -2مقایسه ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی،
و زیستمحیطی (مأخذ :یافتههای پژوهش)1011 ،
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امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست .هدف از انجام این پژوهش ،تأثیر
فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان گیالن) بود .پژوهش حاضر یک
پژوهش کاربردی بود که اطالعات آن بهصورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محققساخته گردآوری شد .پس از توضیح
اهداف پژوهش ،کسب رضایت آگاهانه و دادن اطمینان به نمونهها از گمنام بودن و حفظ محرمانه اطالعات ،پرسشنامه در بین افراد
توزیع شد .جامعه آماری پژوهش را مردان و زنان شهرهای استان گیالن تشکیل دادند که نمونههای مورد نظر بهصورت در
دسترس و با استفاده از فرمول کوکران  984نفر تعیین شد .در این پژوهش از آمار توصیفی برای طبقهبندی دادهها ،رسم نمودار و
مقایسه شاخصهای متوسط و پراکندگی و از روشهای آمار استنباطی برای آزمون فرضیهها استفاده شد .در بخش اول مشخصات
فردی ،میانگین ،انحراف استاندارد و درصد فراوانی یافتههای پژوهش بهصورت جدول و نمودار گزارش شد و در بخش دوم فرضیات
پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای آزمون فرضیهها از آزمون  tبرای دو گروه مستقل
استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSو  EXCELانجام گرفت.
یافتههای پژوهش مربوط به وضعیت تأهل نمونههای پژوهش نشان داد که با توجه به اینکه  984پرسشنامه در بین مردان و
زنان استان گیالن توزیع و دریافت گردید ،از این میان  51نفر از مردان در وضعیت مجرد و  35نفر از مردان در وضعیت متأهل و
همچنین در میان زنان  84نفر در وضعیت مجرد و  143نفر در وضعیت متأهل قرار داشتند .یافتههای پژوهش مربوط به وضعیت
سن نمونههای پژوهش نشان داد که سن نمونههای این پژوهش حداقل  18سال و حداکثر  11سال است که بیشترین فراوانی را در
مردان استان گیالن ،افراد بین  91تا  95سال و کمترین فراوانی را در مردان استان گیالن ،افراد بین  15تا  11سال دارا بودند؛
همچنین بیشترین فراوانی را در زنان استان گیالن ،افراد بین  18تا  25سال و کمترین فراوانی را در زنان استان گیالن ،افراد بین
 51تا  55سال دارا بودند.
پس از تجزیه و تحلیل یافتههای آماری و آزمون فرضیههای پژوهش مشخص گردید که نمرات کسب شده توسط مردان
( SD = 1/48و  )M = 11/85و نمرات کسب شده توسط زنان ( SD = 8/21و  )M = 18/29است .در ادامه یافتههای
پژوهش ،تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی در ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار،
فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت که تعاملاجتماعی ( α = 0/001و  )t = 4/48و توسعهپایدار (= 0/001
 αو  )t = 4/42و فرهنگیورزشی ( α = 0/001و  )t = 4/25و زیستمحیطی ( α = 0/001و  )t = 9/38بهدست آمد و با توجه
به نتایج حاصل ،مقایسه نمرات گروههای مستقل با آزمون آماری  tانجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که فضاهای سبز شهری
در نگرش مردان و زنان به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان گیالن) تأثیر معنیداری دارند و بین نگرش مردان و زنان
در تأثیر فضاهای سبز شهری به انجام فعالیتهای ورزشی اختالف معنیداری وجود ندارد که این مسأله در همه ابعاد
تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی وجود دارد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای گزالو و همکاران
( ،)2018ماء و همکاران ( ،)2018سامرست و هوآر ( ،)2018کرکل و همکاران ( ،)2011هامر و همکاران ( ،)2014و همچنین
پژوهشهای قربانزاد کهنهسری ( ،)1400پورزرنگار ( ،)1933پورزرنگار ( ،)1938اکبریان ( ،)1938مطلبی و همکاران (،)1931
جوادیپور و همکاران ( ،)1931حسینآبادی و خانمحمدیان ( ،)1931فریادی و همکاران ( ،)1931افشون و سمیعیکاشی (،)1935
آذربانی و کالنتری ( ،)1939و موتمنی و همکاران ( )1939همخوانی دارد.
در عصر حاضر با گسترش ابزارهای فناوری اطالعات (رایانه ،اینترنت و  ،)...تغییر سبک زندگی و نحوه اشتغال افراد و نیز
افزایش زندگی آپارتماننشینی و دوری شهروندان از طبیعت ،تحرک افراد جامعه بهشدت کاهش یافته است و آنها کمتر به انجام
فعالیتهای ورزشی میپردازند که در حقیقت این کمتحرکیها میتواند عاملی برای افزایش میزان مرگ و میرها ،بیماریها و انواع
ناتوانیها باشد .در این میان نیاز به فضاهای سبز شهری و همچنین بوستانها روزبهروز اهمیت بیشتری مییابد .فضاهای سبز
شهری یعنی قسمتهایی از یک شهر که با چمن ،درخت و گل و گیاه آراسته شده تا از آلودگی شهرها را کمتر کند و آرامش
بیشتری به ساکنان و رهگذران بدهد .با توجه به تأثیرات فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی
در ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی ،مسئوالن و برنامهریزان مربوطه باید با بسترسازی مناسب
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برای شهروندان به منظور بهرهمندی از فضاهای سبز شهری و انجام فعالیتهای ورزشی و ایجاد نگرش مثبت و انگیزه در بین
شهروندان برای جذب و گرایش به ورزش و فعالیتهای ورزشی در فضاهای سبز شهری گام بردارند تا بتوانیم شاهد جامعهای
پویاتر باشیم؛ زیرا جامعه پویا جامعهای است که در آن حرکت جامعه در تمام زمینهها شتابنده ،متغیر و متحرک به سوی تعالی و
پیشرفت است.

تشکر و قدردانی
اینک که به یاری ایزد منان و لطف بیکران او ،این پژوهش به اتمام رسیده است ،از همکاری صمیمانه تمام اساتید و همکارانی
که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند ،صمیمانه قدردانی نموده و بهترینها را برای آنان آرزومندیم.
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چکـیده
بیوچار یک ماده کربنی است که از گرماکافت بقایای آلی در محیط دارای اکسیژن کم و یا فاقد اکسیژن شکل میگیرد.
این ترکیب نسبت به تجزیه بسیار مقاوم است و برای مدتزمان طوالنیتری در خاک میماند و سبب کاهش ضایعات
زراعتی و تبدیل آنها به یک اصالحکننده خاک میشود .این امر منجر به حفظ کربن در خاک ،افزایش امنیت غذایی،
افزایش تنوع زیستی و کاهش تخریب جنگلها میشود .عوامل مختلفی از جنمله ماده اولیه و شرایط تشکیل بر کیفیت
بیوچارها اثر میگذارند .بیوچار میتواند خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را از طریق تاثیر بر بهبود بخشیدن ظرفیت ذخیره
آب ،نفوذ ،هوادهی خاک ،رشد ریشه ،تراکم خاک ،ظرفیت نگهداشت مواد مغذی ،ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECو
اسیدیته ( )pHو بهرهوری سیستمهای کشاورزی را از طریق اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر رشد محصول و کیفیت خاک
افزایش دهد .مطالعات در زمینه استفاده از بیوچار در اقلیمهای خشک و نیمهخشک محدود میباشد .شواهد موجود در
زمینه افزایش ظرفیت نگهداری و کاهش نفوذ آب نشان میدهد که این مواد پتانسیل باالیی برای بهبود بهرهوری
خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک دارند .چالش تولید و استفاده از بیوچار در مناطق خشک شامل بهینهسازی ترکیب
ماده خام اولیه و فرایندهای تولید برای ایجاد بیوچار با  pHنزدیکتر به حالت خنثی و ظرفیت نگهداری آب خواهد بود.
بهمنظور استفاده وسیع و کافی از بیوچار بایستی منابع زیست توده به صورت پایدار در دسترس باشد .از آنجایی که بیوچار
می تواند نقش قابل توجهی در احیای مناطق خشک و نیمه خشک و پایداری اراضی مناطق خشک و بیابانی ایفا می کند،
نیاز است با برگزاری برنامهها و کالسهای مختلف آموزشی و دورههای ترویجی ،آگاهی بهرهبرداران وکشاورزان در زمینه
مزایای استفاده از بیوچار و کارکردهای آن افزایش یابد.

واژگـان کلـیدی :بیوچار ،مناطق خشک ،احیا مناطق بیابانی ،پیرولیز ،خصوصیات خاک ،ترسیب کربن ،مواد آلی خاک.

 -1دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان ،گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان Raziyeh.hosseinpour@gmail.com
 -2دانشیار گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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بیش از  00درصد مساحت ایران دارای اقلیم خشک و نیمهخشک است .مناطق بیابانی حدود  20درصد از مساحت کشور را در
 17استان و  07شهرستان در بر گرفته است .خاکهای این مناطق تکامل نیافته ،دارای مواد آلی کم و در بیشتر موارد  pHقلیایی و
حساس به فرسایش بادی است .بیابان ،به عنوان یک اکوسیستم ،به طور طبیعی دارای یک ظرفیت مشخص از لحاظ میزان
بهرهبرداری از منابع اصلی و پایه نظیر منابع آب وخاک بوده و در صورت مدیریت صحیح میتواند در حالت تعادل قرار داشته باشد
(ذاکری زارچ .)1307 ،از طرف دیگر ،خاک های شور عمدتا مختص مناطق خشک و نیمهخشک جهان بوده و تقریبا  40درصد از
مساحت زمین را به خود اختصاص می دهند ( .)Walker etal., 2019بنابراین ،شوری خاک یک نگرانی جدی جهت توسعه و
بهرهبرداری از منابع آبوخاک در مناطق خشک و نیمهخشک است ( .)Sahaar & Niemann, 2020شوری زیاد خاک بر
هدایت روزنهای گیاهان ،کارایی مصرف آب و رشد تأثیر منفی دارد این موضوع بیانگر احتمال ازدیاد تنش شوری در محیط ریشه
گیاه است (.)Liu etal., 2020
بیوچار عمدتاً از کاه و کلش گیاهی ،شاخهها ،کود حیوانی به دست میآید ( .)Guo etal., 2016این ماده به دلیل ویژگیهایی
مانند سطح ویژه باال ،ساختار متخلخل و گروههای عاملی حاوی اکسیژن سطحی فراوان ،بهطور گسترده بهعنوان یک ماده سازگار
با محیطزیست برای بهبود و اصالح خاک ،کنترل آلودگی آب ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سایر اهداف استفاده میشود
( .)Xiang etal., 2021بیوچار میتواند چگالی ظاهری خاک را کاهش و تخلخل خاک را افزایش داده (،)Li etal., 2018
فعالیت فلزات سنگین را در خاک کاهش دهد ( ،)Yang etal., 2016و سبب افزایش محتوای مواد آلی خاک ،تنظیم  pHخاک،
و بهبود بخشیدن به فعالیت میکروبی خاک شود و سرعت سبز شدن محصول را افزایش دهد ( .)Nie etal., 2018همچین جهت
اصالح خاکهای شور ،استفاده از بیوچار حائز اهمیت است (.)Guo etal., 2016
بیوچار را می توان در ترکیب با سایر کودهای آی و شیمیایی استفاده کرد .کاربرد بیوچار با کودهای فسفر آلی -غیرالی بهطور
قابلتوجهی محتوای فسفر و کربن آلی خاک را نسبت به استفاده تنها از کودهای فسفر آلی یا غیرآلی افزایش داد ( Ari fetal.,
 .)2021استفاده از بیوچار در مناطق خشک و نیمهخشک مفید بوده زیرا رطوبت خاک را افزایش داده (،)Novak et al. 2012
پتانسیل ترسیب کربن را بهبود بخشیده ( )Sohi, 2012و همچنین اثرات منفی شوری خاک را کاهش میدهد ( Thomas et al.
 Singh .)2013و همکاران ( )2010در مطالعه ای که انجام دادند ،استفاده همزمان از استراتژی کم آبیاری و بیوچار را بر تولید
پایدار سبزیجات در مناطق کم آب هند مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که افزودن بیوچار تحت استراتژی کم
آبیاری به جبران کاهش عملکرد سبزیجات و افزایش راندمان مصرف آب منجر شد.
بیوچار بهعنوان یک اصالحکننده خاک برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و بهرهوری محصول پیشنهاد شده است .با
این حال ،مکانیسمهای مؤثر آن بر رشد گیاه هنوز به خوبی درک نشده است .در اطالعات محدودی در مورد میزان و نحوه کاربرد
بیوچار جهت افزایش کیفیت خاک و بهرهوری محصول در مناطق خشک و نیمهخشک وجود دارد .بنابراین هدف از این مقاله،
بررسی اثرات و کارکرد بیوچار در اکوسیستم مناطق خشک و بیابانی میباشد.

 -2تعریف ،تولید ،ترکیب و کیفیت بیوچار
 -1-2تعریف بیوچار
بیوچار به زغال تولید شده از زیست توده گفته میشود .در فرایند تولید بیوچار ،از محصوالت زائد کشاورزی ،کودهای حیوانی
استفاده میشود که در مقایسه با دفع این محصوالت بهعنوان زباله به روشهای معمولی مقرون بهصرفهتر است ( Demirbas
 .)etal., 2006تجزیه حرارتی این پسماندها باعث تولید انرژی شده و بیوچار تولیدی دارای مقدار زیادی از عناصر غذایی مانند
پتاسیم ،نیتروژن ،فسفر و مقدار زیادی کربن آلی بوده ،که بهعنوان اصالحکننده برخی ویژگیهای خاک استفاده میشود.
پسماندهای کشاورزی و حیوانی به دلیل حجم زیاد ،فضای زیادی اشغال میکند و از طرف دیگر شیرابه حاصل از آنها باعث آلودگی
محیطزیست از طریق ورود به آبهای سطحی و زیرزمینی میشود .با تبدیل این پسماندها به بیوچار نهتنها باعث تولید انرژی
میشود ،بلکه کاهش قابلتوجهی در حجم و وزن مواد زائد و آثار نامطلوب شیرابه حاصل میشود ( Van Zwieten etal.,
 .)2012بیوچار واژه جدیدی است ،اما استفاده آن از قدیم در بسیاری از مناطق جهان معمول بوده است .برخالف زغال چوب تولید
شده برای سوخت ،بیوچار ویژگیهایی دارد که آن را برای اصالح خاک ارزشمند میسازد .بیوچار با توجه به نوع مواد اولیه و شرایط
ساخت آن ،دارای تنوع زیادی است ( .)Chan etal., 2008بیوچار دارای یک ساختار منحصر بهفرد فیزیکی و شیمیایی است که
منجر به افزایش باروری خاک و بهبود عملکرد محصوالت زراعی بهخصوص در خاکهای تخریب یافته میشود ( Warnock
.)etal., 2010

8

 -2-2فرآیندتولید بیوچار
امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به استفاده بهینه از زیست توده مانند باگاس نیشکر ،کاه و کلش گندم ،غالف برنج
و بقایای سایر محصوالت در زمینهای کشاورزی تمایل دارند ( .)Fu etal., 2011تعریف اتحادیه اروپا در سال  2001میالدی از
زیست توده شامل مواد قابل تجزیه حاصل از پسماندها و بقایای کشاورزی (مواد گیاهی و دامی) و همچنین زائدات صنعتی و
شهری است .اخیرا یکی از راهکارهای استفاده از بقایای کشاورزی که مورد توجه قرار گرفته است پیرولیز میباشد ( Pattiya,
.)2011
پیرولیز فرآیند تبدیل گرمایی و شیمیایی در شرایط کم یا بدون اکسیژن است که منجر به ایجاد سه فاز گاز ،مایع و جامد
میشود .فاز گازی به طور عمده شامل متان یا سایر هیدروکربنهای قابل اشتعال است .فازهای گازی و مایع میتوانند به عنوان
سوخت و برای تولید گرما و انرژی پاک مورد استفاده قرار گیرند .فاز جامد که بیوچار یا زغال زیستی نامیده میشود یک ماده جامد
متخلخل و غنی از کربن است که در واقع ساختار آروماتیک چند حلقهای آن سبب پایداری در محیط و ذخیره و ترسیب کربن در
خاک می شود (.)Verheijen etal., 2015
تبدیل ترموشیمیایی زیست توده به بیوچار باعث ایجاد مواد غنی از کربن شده ،شکل و غلظت مواد مغذی موجود در مواد اولیه
را تغییر میدهند .بیوچار حاصل نسبت به ماده آلی اصلی خود از نظر شیمیایی مقاومتر بوده و در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاوم است.
بنابراین استفاده از بیوچار میتواند مخازن پایدار کربن آلی خاک را حفظ یا افزایش داده که به نوبه خود میتواند بهعنوان یک
مخزن طوالنیمدت کربن عمل کند (.)Alburquerque et al. 2014

آلیفاتیک2

تشکیلشده در دمای پایینتر ،حاوی اجزای حساستر و فرار با محتوای کربن نسبتاً کم و اکسیژن زیاد هستند و نسبتاً
هستند (.)Fang et al. 2014
دامنه تغییرات وسیعی برای عناصر موجود در بیوچار گزارش شده است .بهعنوان مثال کربن ( 172-005گرم بر کیلوگرم)،
نیتروژن ( 1/8-55/4گرم بر کیلوگرم) ،فسفر کل ( 2/7-480گرم بر کیلوگرم) و پتاسیم کل ( 58تا  1گرم بر کیلوگرم) میتواند تا
چند برابر تغییر کنند ( .)Lehmann and Joseph, 2015بیوچار همچنین حاوی اکسیژن ،هیدروژن ،گوگرد ،کاتیونهای بازی و
فلزات سنگین به مقادیر مختلف است ( .)Brewer and Brown, 2012تنوع در خواص مواد مغذی را میتوان به منبع خوراک
بیوچار و شرایط پیرولیز نسبت داد ( .)Lehmann and Joseph 2015نسبتهای  C/Nبیوچار میتواند از  7تا  400متغیر باشد،
نسبتهای  C/Nباالتر با دمای تبدیل باالتر در ارتباط است ( pH .)Yuan et al. 2011بیوچار حاصل میتواند از  4تا  12متغیر
باشد ( )Lehmann and Joseph, 2015و با افزایش دمای تجزیه PH ،افزایش مییابد (.)Naeem et al. 2016
به منظور تطبیق بیوچار تولید شده با نیاز سیستم کشاورزی می توان مواد اولیه و شرایط واکنش را را تغییر داد .بهعنوان مثال،
مواد اولیهای که زغال با تخلخل بیشتر را تولید میکنند ،به نوبه خود ظرفیت نگهداری آب بیشتری خواهند داشت ( Gray etal.,
 .)2014در مطالعه  Grayو همکاران ( ،)2014دمای پایینتر فرآیند تهیه بیوچار به تخلخل بیشتر اما آبگریزی بیشتر منجر شد.
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پیرولیز در دماهای باال به افزایش آروماتیسیته( 1غیر فرار ،کربن باال و اکسیژن کم) در بیوچار منجر میشود .این زغالها
آهستهتر اکسید شده و گروههای عاملی سطحی حاوی اکسیژن را تشکیل میدهند ( .)Jung et al., 2016برعکس ،بیوچارهای

 -3-2ساختار و ترکیب بیوچار
حلقوی3

بیوچار را تشکیل میدهند ( Bourke etal.,
هیدروژن ،اکسیژن ،نیتروژن ،گوگرد و فسفر اغلب اتمهای درون شبکه
 .)2007بیوچار دارای گروههای عامل متنوع و بسیار زیادی از جمله گروههای هیدروکسیل ،)OH-( 4کتون ،)OR-( 5استر
(( ،)-)C=Oآلدهید ( ،)H)C=O(-آمینو ( ،)NH2-نیترو ( )NO2-و کربوکسیل )OH)C=O(-( 5است ( & Amonette
 .)Joseph, 2012ویژگیهایی از قبیل آبدوستی یا آبگریزی ،اسیدیته و قلیائیت بیوچار را به وجود گروههای عامل سطح آن
نسبت میدهند .بیوچار تازه تولید شده معموالً ماهیت آبگریزی دارد که دلیل آن غیر قطبی بودن سطح آن است ( & Lehmann
 .)Joseph, 2015ساختار گرافینی بیوچار ،شامل گروههای عامل متفاوتی است که آن را به جاذب بسیار خوبی برای آالیندهها و به
دام انداختن دیاکسید کربن ،جذب گازهای سمی و به نوعی کاتالیزور تبدیل میکند .با فرایندهای مختلف از جمله اکسید کردن
اسیدی و قلیایی ،آمینه کردن ،سولفوره کردن ،اشباع بازی با اکسید فلز و مغناطیسی کردن میتوان خواص بیوچار را نیز بهبود
بخشید .ماهیت مواد پیش ساز و اصالح مقدماتی بهعنوان عوامل کلیدی بر ویژگیهای محصول نهایی اثر میگذارند .بیوچار
تخلخل و سطح ویژه بسیار زیادی دارد .این ترکیب بهطورمعمول از تجزیه حرارتی پیش سازهای آلی غنی از اکسیژن مانند زیست
1 aromaticity
2 aliphatic
3 Aromatic
4 Hydroxyl
5 Ketone
6 Carboxyl

1

توده لیگنوسلولوزیک تولید میشود .زیستتوده لیگنوسلولوزیک از سه ساختار عمده پلیمری زیستی شامل سلولز ،لیگنین و همی
سلولز تشکیل شده است .سلولز یک همی پلیمر خطی است که از واحدهای گلوکز با متوسط درجه پلیمرازیسیون  1000تشکیل
شده است .گروههای هیدروکسیل بر روی واحدهای گلوکز وجود دارد و دارای پیوندهای هیدروژنی درونی و بینمولکولی است که
منجر به تشکیل ساختار مولکولی عظیم با حوزههای کریستالی و آمورف میشود.)Sajjadi etal., 2019( .

 -4-2کیفیت بیوچار
بسته به مواد اولیه و پارامترهای فرآیند (دما ،زمان اقامت و غیره) ،در بیوچار ساختارهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی را ایجاد
میکند که میتوانند مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک را تغییر دهند .اعتقاد بر این است که بیوچار حاصل به تجزیه میکروبی
مقاوم است .خصوصیات شیمیایی بیوچار به ماده اولیه ،دما در طول پیرولیز و زمان اقامت وابستگی باالیی دارد .تمام بیوچارها از
حلقه آروماتیک فشرده ساخته شدند که با افزایش دمای پیرولیز بیشتر و بزرگتر فشرده و غلیظ میشوند pH .و رسانایی الکتریکی
( )ECبیشتر برای بیوچارهایی با درجه حرارت باالتر است ( .)Tebin, 2016مواد اولیه یک عامل اصلی در تنظیم خواص شیمیایی
و فیزیکی بیوچار است ( .)Sohi etal., 2009وجود عناصر قلیایی (مانند کلسیم و منیزیم) ،موجب میشود که  pHبیوچار عموماً
خنثی تا قلیایی باشد ،اما  pHبیوچار ممکن است با توجه به نوع ماده آلی و شرایط پیرولیز از  4تا  12متغیر باشد pH .بیوچارهایی
که منشأ چوبی دارند کمتر از بیوچارهایی با منشأ علفی هستند و علت آن احتماالً وجود عناصر قلیایی مانند سدیم و پتاسیم بیشتر در
گیاهان علفی میباشد ( .)Singh et al., 2010بهطور کلی ،افزایش دمای تولید بیوچار سبب افزایش مقدار مواد مغذی همچون
فسفر ،پتاسیم و کلسیم میشود در حالی که کربن آلی و مقدار ماده آلی کاهش مییابد (.)Whalen & Gul, 2015

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

 -3کاربرد بیوچار
 -1-3تأثیر بیوچار بر خصوصیات مختلف خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک
بیوچار میتواند رشد گیاه را با بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک (جرم مخصوص ظاهری ،سطح ویژه ،ظرفیت نگهداری آب،
نفوذپذیری) ( )Sun and Lu, 2014و ویژگیهای شیمیایی خاک (شوری  ،حفظ و قابلیت دسترسی مواد مغذی ،ظرفیت تبادل
کاتیونی و  )pHافزایش دهد ( .)Abel et al., 2013عالوه بر این ،بیوچار خواص بیولوژیکی خاک را با افزایش تنوع زیستی و
فراهم کردن یک محیط مناسب برای جوامع میکروبی خاک بهبود میبخشد (.)Abujabhah et al. 2016

 -1-1-3تاثیر بیوچار بر خصوصیات فیزیکی خاک
بیوچار دارای سطح ویژه نسبتاً باالیی بوده و برهمکنش آن با ذرات خاک ،باعث افزایش سطح ویژه خاک میشود
( .)Lehmann et al. 2009بسته به ماده خام اولیه و فرایند تولید ،جرم مخصوص ظاهری بیوچار معموالً بین 0/08 g cm−3
( )Gundale and DeLuca, 2006تا  )Pastor-Villegas et al. 2006( 0/43 g cm−3متغیر بوده که بسیار کمتر از
جرم مخصوص خاکهای معدنی ( )1/15-2 g cm−3است ( .)Chaudhari et al. 2013ساختار بسیار متخلخل بیوچارها تا
حدی ناشی از دست رفت بخشی از مواد فرار در طول فرآیند تولید است ( )Brewer and Brown, 2012و به بهبود حرکت آب
در خاک و نگهداشت آب در خاک کمک میکند (.)Lim et al. 2016
بنابراین ،در مناطق خشک و نیمهخشک ،خاکهای تیمارشده با بیوچار میتوانند رطوبت موجود در خاکهای درشت دانه و
شنی با مقادیر مواد آلی کم را افزایش دهند ( .)Liu et al. 2012در مطالعهای که به این منظور در چین انجام شد ،استفاده از
بیوچار باعث افزایش ظرفیت نگهداری و همچنین کاهش نفوذ و تبخیر از خاکهای خشک و شنی شد (.)Wang et al. 2017
ناگفته نماند که میزان تأثیرگذاری استفاده از بیوچار جهت اصالح خاک مناطق خشک و نیمهخشک به میزان بیوچار مورد استفاده ،
اندازه ذرات و نوع خاک منطقه ارتباط نزدیکی دارد .در این خصوص  Novakو همکاران ( )2012گزارش دادند که استفاده از
بیوچار در خاکهای شنی آلتیسول و لوم سیلت اریدوسول که به ترتیب دارای ظرفیت نگهداری آب کم و بارش مؤثر کم هستند،
ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش داده اند.
 -2-1-3تاثیر بیوچار بر خصوصیات شیمیایی خاک
افزودن بیوچار به خاک بهطور مؤثر سبب بهبود حاصلخیزی خاک و بهرهوری استفاده از مواد مغذی در بسیاری از خاکهای
کشاورزی شده است ( .)Lehmann and Joseph 2015با این حال ،ارزش بیوچار در سیستمهای تولید محصوالت زراعی و
باغی در مناطق خشک کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و ویژگیهای برخی از بیوچارها ممکن است چالشهایی را برای استفاده
از آنها در آن خاکها ایجاد کنند .تغییرات ناشی از بیوچار بر خصوصیات شیمیایی خاک شامل افزایش  ،CEC ، pHراندمان
مصرف عناصر غذایی ( )Lehmann and Joseph 2015و محتوای عناصر غذایی ()Biederman and Harpole, 2013
است .با این حال Arif ،و همکاران ( )2017تأثیر بیوچار بر روی خاک های قلیایی مناطق نیمهخشک پاکستان را بررسی کردند.
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نتایج آنها نشا داد که با افزایش  pHکاهشی در دسترس بودن عناصر غذایی مشاهده نشد .کاربرد بیوچار همچنین دسترسی به
پتاسیم و فسفر را افزایش میدهند (.)Jeffery et al. 2011
ظرفیت تبادل کاتیونی (میزان ظرفیت خاک برای حفظ کاتیونهای کلیدی قابلتبادل) میتواند هدر رفت ناشی از آبشویی را
کاهش دهد ( .)Sohi et al. 2009استفاده از بیوچار در خاکهای کشاورزی به سبب اکسیداسیون سطحی بیوچار و فراوانی
گروههای عاملی سطحی با بار منفی ( ،)Cheng et al. 2008همراه با ساختار متخلخل و سطح ویژه بزرگ آن ،ظرفیت تبادل
کاتیونی را در طول زمان افزایش میدهد ( .)Downie et al. 2009بنابراین ،در خاک های مناطق خشک و نیمهخشک ،نیاز به
کود گیاهی را میتوان به دلیل افزایش کارایی مصرف مواد مغذی با افزودن بیوچار کاهش داد ( Lehmann and Joseph,
.)2015
اگرچه ظرفیت تبادل آنیون بیوچار ( )AECکمتر مورد توجه قرار گرفته است ولی )2015( Lawrinenko and Laird
گزارش کردند که گروههای عاملی اکسونیوم از تبادل آنیونی مستقل از  pHپشتیبانی کرده و میتوانند آبشویی نیترات ( )NO3-و
فسفات ( )PO4-3را کاهش دهند.

 -3-1-3تاثیر بیوچار بر خصوصیات بیولوژیکی خاک

 -2-3تاثیر بیوچار بر ترسیب کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
استفاده از بیوچار برای افزایش پتانسیل ترسیب دراز مدت کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانهای ( Lehmann and
 )Joseph, 2015بهعنوان یک استراتژی بالقوه برای کاهش گرمایش زمین پیشنهاد شده است .در این خصوص  Rehrahو
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بیوچار به سبب داشتن خصوصیاتی مانند ساختار متخلخل ،ظرفیت جذب باال و ظرفیت تبادل کاتیونی باال ،پتانسیل تحریک
فعالیت و تنوع جوامع میکروبی خاک را ( )Zheng et al. 2013بهبود می بخشند .به سبب خصوصیاتی ذاتی ،بیوچارها میتوانند
نگهداشت عناصر غذایی و فراهمی میکروارگانیسمها در خاک را افزایش دهند ( )Lehmann et al. 2011خلل و فرج موجود در
بیوچار ،زیستگاه مناسبی برای میکروارگانیسمها فراهم کرده ،بنابراین بیوچار با بیشترین میزان ریزتخلخل ،مفیدترین زیستگاه برای
میکروارگانیسمها هستند.
بیوچار میتواند میکروبها را از شکار و خشک شدن محافظت کند و همچنین مخازنی از کربن ناپایدار و مواد مغذی معدنی
بود که به رشد میکروبها کمک میکند ( .)Warnock et al. 2007استفاده از مقادیر باالی بیوچار میتواند ترکیب میکروبی
خاک را به سمت جوامع تحت سلطه باکتریایی (در مقابل قارچی) تغییر دهد ( .)Li et al. 2015بررسی انجام شده توسط
( )Zhang et al. 2018نشان داد که افزودن بیوچار نسبت باکتریهای گرم مثبت به باکتریهای گرم منفی و زیست توده و
فعالیتهای میکروبی را افزایش میدهد .این تغییر در جامعه میکروبی هم به پتانسیل بیوچار برای افزایش Rousk et al. ( pH
 )2010و هم به افزایش کربن آلی در خاک ( )Farrell et al. 2013نسبت داده شده است .عالوه بر این ،خاکهای اصالح شده
میتوانند به دلیل جذب ترکیبات سمی به بیوچار ،فراوانی و رشد میکروبی را افزایش دهند (.)Kasozi et al. 2010

همکاران ( )2018کاهش قابلتوجهی در انتشار گازهای گلخانهای پس از کاربرد بیوچار را در مقایسه با مواد خام آنها گزارش کردند.
پتانسیل ترسیب کربن کاربرد بیوچار با پایداری باالی ترکیبات کربن دار تشکیل شده در طی پیرولیز زیست توده ( Forbes et al.
 )2006و متعاقب آن تجزیه آهسته آنها در خاک نسبت داده میشود ( .)Sohi et al. 2009کاربرد بیوچار همچنین ممکن است
انتشار گازهای گلخانهای را بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق حفظ نیتروژن خاک و در نتیجه کاهش مصرف کودهای سنتزی
مورد نیاز برای دستیابی به عملکرد محصول ،بهرهوری بیشتر محصول در واحد سطح زمین ،و شاید مصرف انرژی کمتر برای
آبیاری از طریق بهبود ظرفیت نگهداری آب در خاک ،کاهش دهد ( .)Woolf et al. 2010خاکهای خشک ممکن است در
هنگام دریافت بارشهای متناوب یا آب آبیاری ،مستعد انتشار گازهای گلخانهای باشند ( .)Maucieri et al. 2017کاهش انتشار
در اکسید کربن ( ،)Stewart et al. 2013منوکسید نیتروژن ( (Shanthi et al. 2013( )N2Oو متان ( (Leng et al.
 2012از خاکهای کشاورزی با بهبود تهویه خاک رخ میدهد.

 -3-3کاربرد بیوچار در مناطق خشک و بیابانی
افزایش مقاومت خاک های شنی مناطق بیابان در برابر خشکسالی و فرسایش بادی ،کلید کنترل بیابانزایی و فرسایش بادی
است .استفاده از بیوچار بهعنوان یک اصالحکننده میتواند کیفیت خاک را بهبود بخشد ( .)Fu etal., 2021اقدامات اصالحی
جهت کنترل فرسایش بادی و بیابانزدایی شامل مالچ پاشی ،کشت گیاهان و حصارکشی بوده ،همگی دارای معایبی هستند و
روشهای جدیدی برای بهبود حفظ آب و تقویت مقاومت به فرسایش خاک شنی بیابان وجود دارد .استفاده از بیوچار بهعنوان یک
اصالحکننده خاک از پتانسیل قابلتوجهی برای بهبود کیفیت خاک برخوردار بوده و این ماده ممکن است انتخاب مناسبی برای
کمک به کنترل بیابانزایی و فرسایش بادی باشد (.)Tenenbaum, 2009
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بیوچار را میتوان بهعنوان یک استراتژی بالقوه برای صرفهجویی در آب آبیاری و/یا کاهُش اثرات تنش خشکی در ماسه
بیابانی استفاده کرد ( .)Baiamonte etal., 2020در مطالعهای که در کشور امارات متحده عربی توسط  Baiamonteو
همکاران انجام شد استفاده از بیوچار در شن و ماسه مناطق بیابانی به افزایش منافذ بافتی و ساختاری خاک منتهی گردید.
همچنین  Fuو همکاران ( )2021در مطالعهای که در مناطق بیابانی چین انجام دادند دریافتند که بیوچار بهطور قابلتوجهی
تخلخل خاک و تعداد ریز منافذ را افزایش میدهد .بنابراین ،محتوای آب اشباع خاک ،نقطه پژمردگی دائمی ( ،)PWP1ظرفیت
مزرعه ( ،)FCو محتوای آب موجود ( )AWCبهطور قابلتوجهی افزایش یافت .بهبود قابل توجه در شاخص ساختمان خاک 2نشان
داد که بیوچار پایداری خاکدانهها را افزایش میدهد ،بنابراین ،مقاومت خاک بیابان شنی در برابر فرسایش بادی افزایش مییابد.

 -4اثرات منفی استفاده از بیوچار
با توجه به اجزاء مضر ،ساختار و اندازه ذرات بیوچار ،نباید اثرات منفی کاربرد بیوچار را نادیده گرفت .از نظر اجزا مضر موجود در
بیوچار میتوان این اجزا و آالیندهها را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد:

 -1-4آالیندههای داخلی
،PAHs3

PFCs ،EPFRs0
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و ترکیبات آلی فرار
دیوکسینها،
آالیندههای داخلی موجود در بیوچار شامل فلزات سنگین،
میباشند ( .)Lyu etal., 2016بیوچار با نوع زیست توده متفاوت است .هنگامی که زیست توده با محتوای فلز سنگین باال استفاده
میشود ،به دلیل فرآیندهایی مانند شست و شو ممکن است محتوای فلزات سنگین موجود در بیوچار حاصل افزایش یابدvon .
 Guntenو همکاران ( )2017دریافتند که در بیوچار چوبی (مشتق شده از تراشههای چوب بامبو یا بلوط) ،فلزات سنگین مانند روی
و منگنز (در مقادیر زیاد) ممکن است عمدتاً به شکل کاتیونهای تکظرفیتی و دو ظرفیتی وجود داشته باشند .کنترل دمای پیرولیز
نیز برای کنترل محتوای فلزات سنگین در بیوچار مهم هستند .بهعنوان مثال  )2014( Devi and Sarohaدریافتند که محتویات
مس ،سرب و روی در بیوچار با افزایش دما بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد و زمانی که دمای پیرولیز از  200درجه سانتیگراد به
 700درجه سانتیگراد افزایش مییابد ،محتویات سه فلز افزایش مییابد.
 PAHsکه دارای سمیت زیستی باالیی هستند ،میتوانند بر بقای گیاهان و میکروارگانیسمها تأثیر بگذارند PAH .موجود در
بیوچار تهیه شده از زیست توده تحت شرایط مختلف تولید (مانند دما) متفاوت بود ( Hale .)Hale et al., 2012و همکاران
( PAH )2012ها را در بیش از  50نوع بیوچار (تهیه شده با پیرولیز آهسته) به صورت کمی تحلیل کردند (که با گرم کردن آهسته
مواد آلی تا حدود  400درجه سانتیگراد در غیاب  Oبا زمانهای ماندگاری طوالنی) مشخص شد که غلظت کل  PAHها در
بیوچار حاصل از پیرولیز آهسته کمتر از بیوچار حاصل از پیرولیز سریع بود .اجزای مضر مانند دیوکسینها نیز ممکن است در طی
آمادهسازی بیوچار تولید شوند ( Hale .)Tsouloufa etal., 2020و همکاران ( )2012دیوکسینهای ( 130دیوکسین سمی و غیر
سمی) موجود در بیش از  50نوع بیوچار (به دست آمده از ضایعات مواد غذایی ،کودهای شیر هضم شده ،چوب کاج و کاج) که با
پیرولیز آهسته بین دمای  250تا  000درجه سانتیگراد تولید شده بودند ،مورد مطالعه قرار دادند .نشان داده شده است که ضایعات
مواد غذایی که اغلب دارای محتوای نمک باالیی هستند ،حاوی مقدار قابلتوجهی دیوکسین هستند (.)Sørmo etal., 2020
انتخاب دمای پیرولیز بیوچار نیز بر تشکیل دیوکسین ها تأثیر دارد .اگرچه دیوکسین ها در دمای تولید بیش از  1000درجه
سانتیگراد از بین میروند ،مصرف انرژی بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد .بنابراین ،مواد اولیه زیست توده باید دارای محتوای کلر
کم باشد تا از تشکیل سطوح قابلتشخیص دیوکسین جلوگیری کند ( .)Wiedner et al., 2013در مقایسه با لیگنین غیرچوبی و
چوب سخت ،لیگنین چوب نرم منجر به تولید رادیکالهای آزاد ( )EPFRsبیشتر در شرایط یکسان میشود (.)Lei etal., 2019
بنابراین ،باید به خطرات زیستمحیطی بالقوه  EPFRها در کاربرد بیوچار ،بهویژه بیوچار مشتق شده از چوب نرم (بهعنوان مثال،
صنوبر داگالس) توجه بیشتری شود .از جمله مواد دیگر مضر برای محیطزیست میتوان به  PFCS5اشاره کرده که آالیندههای
پایدار با مقاومت باال در برابر تخریب شیمیایی و حرارتی هستند (.)Yu et al., 2009

 -2-4آالیندههای خارجی
زمانی که بیوچار در یک منطقه خاص استفاده شود ،به سبب انجام واکنشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی در طی تماس با
اجزای مختلف محیطزیست (خاک و آبوهوا) باعث تخریب آن شده و ویژگیهای آن بهطور قابل توجه تغییر میکند ( Lehmann
1 permanent wilting point
2 oil structural index
3 polycyclic aromatic hydrocarbons
4 environmentally persistent free radicals
5 perfluorochemicals
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 .)etal., 2011تخریب فیزیکی عمدتاً به تأثیر عوامل فیزیکی مختلف بر بیوچار پس از ورود به محیط اشاره دارد .بهعنوان مثال ،به
دلیل فرسایش ،ضربه یا اثرات باد ،بیوچار ممکن است پس از ورود به محیط کاهش مییابد .در مقایسه با بیوچار گیاهان چوبی،
بیوچار گیاهیان علفی بیشتر مستعد تخریب فیزیکی هستند ( .)Skjemstad and Graetz, 2003تخریب شیمیایی عمدتاً به
تغییرات در ساختار شیمیایی بیوچار به دلیل اکسیداسیون شیمیایی پس از کاربرد در محیط اشاره دارد (.)Luo et al., 2017
تخریب بیولوژیکی عمدتاً به فرآیندی اشاره دارد که طی آن میکروارگانیسمها از بیوچار بهعنوان بستری برای تنفس اکسیداتیو و
سایر فعالیتهای زندگی استفاده میکنند ( .)Zimmerman, 2010در طی این فرآیند ،آنزیمهای خارج سلولی از میکروارگانیسمها
ترشح میشوند که به شکستن پیوندهای  C-Cساختار آروماتیک بیوچار منجر شده و در نتیجه به تخریب بیوچار منجر میشوند
(.)Czimczik and Masiello, 2007
بیوچار به سبب داشتن اجزاء مضر ،ساختار و خصوصیات سطحی نامطلوب و خصوصیات شیمیایی در سطح میکرو/نانو ،دارای
خطرات زیستمحیطی بالقوه برای خاک ،آب و اتمسفر ایجاد میکند .کاربرد گستردهتر بیوچار دارای عدم قطعیتهای
زیستمحیطی بالقوه است .ارتباطات پیچیده بین خصوصیات فیزیکی و فعلوانفعاالت شیمیایی غیرقابلپیشبینی بین بیوچار و
جنبههای مختلف محیطی که در آن استفاده شده ،به طیف گستردهای از اثرات منفی احتمالی منجر خواهد شد ( Xiang etal.,
.)2021

 -3-4اتمسفر

 -5نتیجهگیری
سمیت بیوچار عمدتاً به دلیل مواد خام اولیه و شرایط تولید است .بنابراین ،مواد خام اولیهای بایستی برای تولید بیوچار استفاده
شود که غلظت مواد مضر در آن کم باشد و با توجه به اینکه ،زیست توده گیاهی حاوی پیش سازهای  PAHکمتری است ،توصیه
میشود .همچنین از نظر سرعت پیرولیز ،پیرولیز آهسته توصیه میشود .بیوچار تولید شده با سرعت آهسته دارای خطرات
زیستمحیطی کمتری نسبت به مواردی است که با پیرولیز سریع تولید میشود .استفاده از بیوچار در مناطقی با کمبود شدید آب
کامالً محدود است .ایده استفاده از بیوچار برای بهبود بهرهوری در مناطق نیمهخشک و خشک مورد عالقه بسیاری از دانشمندان
میباشد .اوالً ،بهمنظور استفاده وسیع و کافی از بیوچار بایستی منابع زیست توده در مقیاس انبوه و به صورت پایدار در دسترس
باشد .کشاورزان در مناطق خشک (که انتظار میرود زیست توده برای سیستمهای تبدیل بیوچار تأمین کنند) ممکن است با
محدودیت تولید مواجه شوند .همچنین ،بقایای گیاهی و سایر منابع زیست توده در چنین مکانهایی معموالً کاربردهای دیگری
دارند (مثالً بهعنوان خوراک دام) .بسیاری از این مناطق همچنین به دلیل بهرهبرداری بیشازحد از منابع ،با تخریب محیطزیست
مواجه هستند .بنابراین ،سیستمهای تولید بیوچار در مقیاس محدود را میتوان برای اراضی باغی و زمینهای کوچک در این مناطق
به کاربرد .البته بیان این موضوع نشان دهنده عدم کارآیی و کارکرد بیوچار در این مناطق نیست و قطعا کاربرد بیوچار همان طور که
ذکر شد ،نقش قابل توجهی در احیای مناطق خشک و نیمه خشک و پایداری اراضی این مناطق ایفا می کند.
در نهایت پیشنهاد میشود که یارانه سخاوتمندانه به کشاورزان برای اجرایی شدن کشاورزی صنعتی اختصاص یافته و همچنین
آموزش کشاورزی صنعتی میتواند از آلودگی خاک و آب جلوگیری کرده و استفاده بهینه از منابع آبی را ممکن سازد .همچنین
بایستی با اجرای دورههای آموزشی توسط دهیاریها ،مزایای استفاده از بیوچار برای کشاورزان روشن شود .همچنین با احداث
واحدهای تولید بیوچار در مقیاس منطقهای ،ضایعات کشاورزی و کودهای دامی بهطور بهینه به بیوچار تبدیل شود که به نوبه خود
از آلودگی زیستمحیطی جلوگیری میکند.
برای دستیابی به عملکرد بهینه زیستمحیطی بیوچار بایستی روابط بین برخی از عوامل تولید (منابع زیست توده و شرایط
آمادهسازی) و خطرات زیستمحیطی در مطالعات بعدی بررسی شود .همچنین تأثیرات منفی بیوچار بر محیطزیست باید در سطوح
میکروسلولی و ملکولی مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین تعامل بین بیوچار و مؤلفههای محیطی از جمله خاک ،آب و اتمسفر و
تأثیرات منفی زیستمحیطی بیوچار بر کل اکوسیستم به صورت آزمایشگاهی و مطالعات موردی ،بررسی شود.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

 1PMتولید شده در طی پیرولیز بیوچار نهتنها غلظت  PMاتمسفر را افزایش میدهد ،بلکه ممکن است اثر سمی بر موجودات
نیز داشته باشد ( .)Gelardi et al., 2019بنابراین ،تعیین در معرض قرارگیری و سمیت  PMساطع شده از فرایند پیرولیز در طی
تولید بیوچار ضروری است .نتایج مطالعه  Dunniganو همکاران ( )2017نشان داد که با افزایش دمای پیرولیز  ،غلظت PAH
موجود در ذرات معلق ( )PMتا  110درصد افزایش یافته بهگونهای که در دماهای  400تا  800درجه سانتیگراد به ترتیب μg
 403PAH/g PMو  882بود.

1 particulate matter
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چکـیده
به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور ایران و قرارگیری در کمربند خشک و نیمهخشک کره زمین ،از گذشته تا کنون آب
بسیار ارزشمند بوده است .ایرانیان همواره سعی کردهاند که به دلیل محدودیت در دسترسی به آب ،از اقدامات و تدابیر
مطلوبی در راستای ایجاد سازههای مناسب به منظور نگهداری و بهرهوری آب ،جمع آوری ،توزیع و تقسیم آب استفاده
نمایند .هدف از تحقیق حاضر بررسی روشهای مدیریت سنتی تامین آب در شهر رباطکریم میباشد .این مطالعه در شهر
رباطکریم انجام شده و دادههای مقاله حاضر با دو روش گردآوری شده است .نخست با استفاده از اسناد کتابخانهای که
شامل کتب مربوط به علوم آب و آبیاری ،مناطق خشک و نیمهخشک ،تاریخی ،سفرنامه ،شرح حالنویسی و همچنین مرور
تحقیقات و منابع که شامل مقاالت ،اسناد و گزارشات مرتبط است به همراه کاوش در فضای مجازی بوده است .در گام
دوم ،انجام مصاحبه ساختار نیافته با روش تحلیل محتوای کیفی با  20نفر از سالخوردگان شهر رباطکریم که به صورت
هدفمند انتخاب شده بودند ،انجام گردید .در واقع ابتدا لیستی از افراد ذیصالح تهیه و بر حسب تمایل و امکان دسترسی
به آنان ،مصاحبههایی صورت گرفت .نتایج نشان داد که نحوهی تامین سنتی آب در شهر رباطکریم به شیوههای یخچال،
آب انبار ،چاه آب ،حوض کوچک آب ،قنات و رودخانههای دائمی و فصلی امکانپذیر بوده است .تا قبل از احداث سد
امیرکبیر ،با افزایش تعداد و شدت بارشها ،رودخانهی کرج پر آبتر شده و حجم زیادی از آب به مناطق پایین دست نظیر
رباطکریم جاری میشد که این رویداد باعث تقویت سفره آبهای زیرزمینی و باال آمدن سطح آنها میشده است که
باعث رونق کشاورزی بهویژه باغات انگور بوده است .شناخت روشهای سنتی در نظام مدیریت منابع آب در مناطق
مختلف ایران میتواند نکات ارزشمندی را در اختیار بگذارد که میتواند برای کنار آمدن با این چالش و مدیریت آب مورد
استفاده قرار گیرد.
واژگـان کلـیدی :آب ،رباطکریم ،بهرهوری آب ،مدیریت سنتی ،خشکی
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موجودات زنده به آب وابسته هستند به طوریکه هیچ موجود زندهای را در عالم نمیتوان یافت که بدون وجود آب بتواند به
حیات خود ادامه دهد .امروزه آب به عنوان یک نعمت الهی نامحدود و فراوان تلقی نمیشود بلکه دولتها و دانشمندان به این
نتیجه رسیدهاند که از ذخایر آب باید با حداکثر راندمان همراه با کمترین میزان هدر رفت استفاده نمود (اردکانی.)131 :1691 ،
مدیریت منابع آب بخشی از برنامهریزی توسعه کشورها تلقی میشود و هر کشوری بر مبنای میزان منابع آب در دسترس ،استراتژی
و برنامه خاصی را برای بهرهبرداری بهینه از منابع آب موجود اجرا میکند (عسگری و همکاران .)2 :1400 ،اگر کل منابع آبی جهان
را  %100در نظر بگیریم ،کمتر از  %6آن را آب شیرین تشکیل میدهد .البته بخش اعظم ذخایر آب شیرین به صورت یخ در
قطبهای کره زمین (قطب شمال و قطب جنوب) و یخچالهای طبیعی ( 1/96درصد) و آبهای زیرزمینی (  0/59درصد) وجود
دارند که در دسترس نیستند (مهدوی .)45 :1690 ،توزیع و پراکنش این حجم محدود آب در سطح کره زمین بسیار ناهمگون است
و توزیع مکانی و زمانی آب نیز بسیار متغیر بوده و منطبق با پراکنش جمعیت و نیاز جوامع بشری به آب نیست .بنابراین بین توان
تامین آب و شدت تقاضا در جهان خالءهای وجود دارد که بحران آفرین است (جعفری و طویلی .)11 :1691 ،بحران آب و جنگ
آب همواره مصائبی را به همراه خواهد داشت و شماری علت بروز جنگ جهانی سوم را نزاع بر سر آب پیشگویی میکنند (مصدق،
 .)26 :1690در آینده بعضی کشورها با کمبود آب روبرو خواهند شد و این کمبود آب فقط به معنای بیآبی نیست ،بلکه به معنای
قحطی و گرسنگی است (حسینیان و بیرمی .)11 :1694 ،حتی کار به جایی خواهد کشید که آب را در مقابل پول معامله خواهند
کرد (مصدق26 :1690 ،؛ حسینیان و بیرمی .)36 :1694 ،آنچه که مسلم است جهان در آینده با بحران آب شدید روبرو خواهد شد.
این خطر از نیمه دوم قرن بیست و یکم حتمی میباشد ،مگر اینکه بشر راه حل معقول برای آن پیدا نماید (عسگری و همکاران،
 .)1-2 ،1400امروزه صدها موسسه در دنیا در مورد آب مطالعه میکنند Furon .دانشمند فرانسوی پیشبینی میکند که بشر به
آنجا خواهد رسید که در آیندهای دور از آب اقیانوسها برای کلیه احتیاجات خود بعد از شیرین کردن آن استفاده نماید (مصدق ،الف:
.)24
تمدنهای قدیمی در جوار منابع آب برپا شدند ،به عنوان مثال تمدن باستانی مصر در جوار رودخانه نیل است و کشورهایی
چون ایران ،روم ،چین ،هند و مصر که از بنیانگذاران تمدن نوین میباشند ،اهتمام زیادی در طراحی و استفاده صحیح از منابع آبی
داشتند که در این میان ،کشور ما سهم مهمی از این دانش بشری را به خود اختصاص داده است (کردوانی.)162 :1663 ،
ایران از جمله کشورهایی که در حال حاضر با بحران آب مواجه هستند ( .)Word resources instituteبررسی وضعیت
مصرف آب به تفکیک بخشهای اصلی (جدول  )2نشان میدهد که در بیشتر مناطق جهان (به غیر از قارههای اروپا و آمریکا)
بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص میدهد .سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه
خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب  %64و  %62است .در ایران  %92آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده میشود (محمدجانی و
یزدانیان .)1696 ،در ایران با وجود استفادهی  %92آب در بخش کشاورزی ،بازده و راندمان بهرهوری آب بسیار پایین بوده و عمالا
بسیار زیاد اتالف آب رخ میدهد (مصدق.)26-60 :1690 ،
بنابراین توجه به برنامههای مدیریتی بهرهبرداری از منابع آب ،امری ضروری و اجتنابناپذیر استRadif (1999:148) .
مسائل و مشکالتی را در سیستمهای آب از قبیل توزیع نابرابر منابع آب؛ رشد جمعیت؛ تنشهای آبی؛ کمیابی وسیع منابع آب؛
کنترل کیفیت آب؛ سیل و خشکسالی را ذکر میکند .همچنین ) Abu- Zeid (1998: 11معضالت جهانی آب را در عدم
دسترسی  2/1میلیارد نفر به آب شرب تمیز و  2/2میلیارد نفر به آب در راستای مسائل بهداشتی ،ایجاد آلودگی آبراههها و آبهای
زیرزمینی ،کاهش کیفیت آب ،ظهور بحران آب در بسیاری از کشورها ،ایجاد ناآرامیهای سیاسی و تنشهای اجتماعی اعالم
میکند .به طور کلی یکی از محدودیتهای زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک که همواره ابر چالشهایی را برای مردمانی که
در آن مناطق زیست دارند ایجاد کرده است ،دسترسی به آب بوده است .همواره کاربری آب در مناطق خشک و نیمهخشک شامل
تامین نیازهای آشامیدنی و بهداشتی ،پخت و پز ،ساختمانسازی ،زراعت -کشاورزی و باغداری ،تامین نیاز آشامیدنی دامها و غیره
بوده است (جعفری و طویلی .)149-152 :1691 ،به دلیل عدم وجود امکاناتی نظیر شبکه توسعه و انتقال آب ،انبار آب در مخازن
بزرگ و لولهکشی آب در محیطهای شهری و روستایی در گذشته ،مهیا نمودن و قابل دسترس نمودن آب در این مناطق در راستای
تامین نیازهای مذکور ،به عنوان یک چالش دائمی و بزرگ مطرح بوده است (جزیرهای .)5 :1669 ،همواره راهها و روشهای سنتی
تامین آب ،وابسته به منطقه جغرافیایی بوده است .به این معنا که در هر منطقه خشک یا نیمهخشک ،با توجه به وضعیت جغرافیایی،
امکانات موجود و دانش بومی– محلی (نجفلو و همکاران ،)60 :1696 ،دسترسی به آب حاصل از نزوالت آسمانی یا آب زیرزمینی
به روشی خاص ،راه دسترسی به آب را مهیا میکرده است .یکی از روشهای مطلوب و قدیمی تامین آب در مناطق خشک و
نیمهخشک ،استفاده از قنات بوده است .در همین راستا محققین و نویسندگان وجود قنات را – فنون قناتسازی از ایران به سایر
کشورهای جهان گسترش پیدا کرده است -در بیش از  64کشور جهان تایید کردهاند (بهنیا .)50 :1631 ،همچنین بهنیا معروفترین
و قدیمیترین قنوات ایران را در استانهای خراسان ،کرمان ،یزد ،آذربایجان شرقی ،اصفهان و سمنان معرفی میکند (بهنیا:1631 ،
 .)41سالمی و حیدری ( )10 :1665در مطالعهای بیان داشتند که از دهههای قبلی تا کنون ،به دلیل افزایش فعالیتهای صنعتیی،
افزایش جمعیت (بیش از دو میلیون نفر) و وقوع خشکسالیهای متوالی ،از کیفیت و کمیت منابع آب سطحی و زیرزمینی (چاهها،
قنوات و چشمهها) در شهر اصفهان کاسته شده است .عشوری ( )14 :1695بیان میکند که احداث سد امیرکبیر در شهر کرج در

سال  ،1640کم آبی روز افزونی را در طی آن سالها در شهر شهریار ایجاد کرد که این کم آبی منتهی به احداث چندین حلقه چاه
آب عمیق در شهریار شد .رهبر و همکاران ( )3 :1694در مطالعهای در جنوب ایران و منطقهی الرستان نشان دادند که آب انبار به
عنوان یک روش کارآمد برای تامین آب به منظور تحقق اهدافی نظیر تامین نیازهای آشامیدنی و آبیاری درختان نخل و همچنین
در راستای مقابله با کمبود آب و جلوگیری از شوری منابع آب زیرزمینی کاربرد دارد .در مقیاس جهانی نیز مطالعات بسیاری در این
خصوص انجام شده است .به طور مثال جمعآوری آب باران و استفاده از آن به طور تقریبی چهار هزار سال قدمت دارد و از عصر
برنز شروع شده است .صحرانشینان در این دوران با صاف کردن سطح تپهها ،آب باران را جمعآوری کرده و به نقطه دیگری برای
زراعت منتقل میساختند (کردوانی .)126 :163 ،در سال  1929یک حوضه آبخیز به مساحت  2400مترمربع در یک منطقه خشک
از کشور استرالیا با متوسط بارندگی ساالنه  600میلیمتر ،توانست با استفاده از ایجاد آبریز و تراسبندی در خشکترین سالها ،آب
کافی برای یک خانوار  3نفری با  10رأس اسب 2 ،رأس گاو و  150رأس گوسفند را به مدت یک سال تأمین کند (کردوانی:1663 ،
 .)160در کشورهایی که در همسایگی با صحرای بزرگ آفریقا (صاحارا )1هستند ،در فصل خشک سال ،ممکن است چاه روستا
خشک شود و زنان باید برای تامین آب روزانه منازل خویش ،به نواحی دورتری به طور متوسط تا پنج کیلومتر مراجعه کنند تا به
آببند یا گودالی پر شده از آب برسند (قنبری 9 :1693 ،به نقل از هنشل مامسن) .همچنین از برخی آیات قرآن کریم بر میآید که
استفاده از آب چاه به منظور تامین آب مورد نیاز انسان ،دارای سابقه تاریخی در نزد مردم در جهان عرب بوده است (محمدی و
یزدان پناه .)3 :1694 ،به طور مثال قرار دادن یوسف پیامبر (ع) در چاه آب (سوره یوسف ،آیه  ،)19آب دادن احشام توسط حضرت
موسی (ع) از چاه مدین (سوره قصص ،آیه  )26و یا در اختیار گرفتن چاههای آب مسلمانان توسط سپاه قریش در جنگ بدر (سوره
انفال ،آیه ( )11قرآن کریم) .به طور کلی هدف از مطالعهی حاضر بررسی روشهای سنتی تامین آب در شهر رباطکریم ،به عنوان
شهری که در منطقهی خشک و نیمهخشک قرار گرفته شده است ،میباشد.

 -1-2منطقة مورد مطالعه
شهر رباطکریم (شکل  )1یکی از شهرهای شهرستان رباطکریم در کنار شهرهای پرند و نصیرآباد است .شهرستان رباطکریم
یکی از شهرستانهای استان تهران ،با وسعتی معادل  215کیلومتر مربع و با طول جغرافیایی  51درجه و  04دقیقه و عرض
جغرافیایی  65درجه و  26دقیقه (عسگری و همکاران )136 :1400 ،و ارتفاع از سطح دریا برابر  1050متر است (عسگری و
همکاران .)136 :1400 ،منطقه مورد مطالعه بر اساس اقلیمنمای دومارتن دارای تیپ اقلیم خشک با میانگین بارش سالیانه 141/3
میلیمتر و متوسط دمای سالیانه  11/1درجه سانتیگراد است (عسگری و همکاران.)136 :1400 ،
پارامترهای هواشناسی شهر رباطکریم بر اساس جدول  6ذکر
گردیده است .بر طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال
 ،1695جمعیت شهرستان رباطکریم برابر با  291513نفر
میباشد .از این تعداد  149012نفر مرد و  142444نفر زن
میباشند .همچنین تعداد  261501نفر (مرد و زن) در محیط
شهری زندگی میکنند و تعداد  30014نفر (مرد و زن) در
محیط روستایی ساکن هستند (سایت مرکز آمار ایران،
سرشماری نفوس و مسکن ،سال .)1695
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 -2مواد و روشها

شکل  -1نقشه منطقهی مورد مطالعه
جدول  -1پارامترهای هواشناسی رباطکریم ،ایستگاه سینوپتیک فرودگاه امام خمینی (ره) ()0222 -0202

ژانویه

فوریه

مارچ

آوریل

می

ژوئن

میانگین بارش

26/9

96/1

21/3

23/6

92

2/1

9/1

4/16

2/9

8/6

98

98/5

ژوالی

میانگین دمای حداقل

-9/2

9/2

6

94/1

96/3

24/8

23/9

29/1

91/8

92

5/2

4/31

اوت

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

میانگین دمای حداکثر

1/1

92/1

91/9

20/3

34/8

31

31/3

38

33/6

26/0

96/8

99/5

پارامتر

دسامبر

میانگین دمای ماهانه

3/1

6/0

92/2

91/3

23/0

21

39/0

34

25/6

98/8

94/3

5/3

ماه

1 Sahara

29

 -2-2روشهای جمعآوری دادهها
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دادههای مقاله حاضر با هدف بررسی روشهای سنتی تامین آب در شهر رباطکریم با دو روش گردآوری شده است.
روش اول) این مطالعه که به شکل مروری است ،با استفاده از اسناد کتابخانهای که شامل کتب مربوط به علوم آب و آبیاری،
تاریخی ،شرح حال نویسی و همچنین مرور تحقیقات و منابع که شامل مقاالت و گزارشات مرتبط است ،کاوش و جست و جو در
فضای مجازی بر اساس مفاهیم و کلید واژههای وابسته به تامین آب به روشهای سنتی در مناطق خشک و نیمهخشک ،بررسی
طرح ها و اسناد مرتبط (فرمانداری شهرستان ،شهرداری شهر ،اداره آب و فاضالب شهرستان و اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری شهرستان) صورت گرفت .در این مقالهی مروری از  20کتاب (احیاء و جنگلکاری در مناطق خشک و نیمهخشک ،علوم
آب ،منابع و مسائل آب در ایران ،تاریخی ،سفرنامه ،شرح حال نویسی ،کتاب آسمانی) 3 ،مقاله مرتبط 1 ،گزارش 2 ،پایاننامه
کارشناسی ارشد و  5سایت در فضای مجازی استفاده گردید .بازهی زمانی بررسی اسناد مذکور مرتبط از تیر ماه الی آبان ماه سال
 1400به مدت  5ماه صورت پذیرفت.
روش دوم) انجام مصاحبه ساختار نیافته با روش تحلیل محتوای کیفی
مصاحبه ساختار نیافته با روش تحلیل محتوای کیفی با افراد مسن و کهنسال در جوامع بومی -محلی شهر رباطکریم صورت
پذیرفت از طریق آزاد گذاردن اطالعرسانان ،به طوری که بتوان موضوع را از جنبههای مختلف به صورت کامالا آزادانه بدون دخالت
فرد پرسشگر (عدم ایجاد جهتدهی و سوگیری فکری) مورد بررسی قرار داد و پاسخ دهندگان به هر طریقی که تمایل داشته باشند
در مورد روشهای سنتی تامین آب در شهر رباطکریم نظر دهند .همچنین الزم به ذکر است که مصاحبهها به صورت انفرادی و
حضوری انجام شد و تمام مکالمات با اجازهی اطالعرسان ،ضبط و سپس پیاده شد .این مفاهیم مستخرج از مصاحبه با اطالع
رسانان به عنوان اطالعاتی هدایتگر و تکمیلی در مسیر تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .در تحقیق حاضر از روش نمونهبرداری
هدفمند به منظور انتخاب اطالعرسانان استفاده شد .در نمونهگیری هدفمند در وهله اول یک لیست از افرادی که دارای ویژگیهای
مورد نظر محققان از قبیل سن باال (به منظور آگاهی از روشهای سنتی تامین آب در شهر رباطکریم در گذشته) ،سالمت ذهنی
(عدم ابتال به بیماریهای روحی و ذهنی نظیر آلزایمر) و سابقهی شخص مصاحبه شونده در تامین آب برای خانوادهاش در گذشته،
تهیه شد .در نهایت ،با توجه به در دسترس بودن افراد و تمایل به شرکت در مصاحبه از افراد تقاضا میشود تا در پژوهش شرکت
کنند (.)Sharma, 2017: 750
صالح
ذی
افراد
از
بنابراین ،در ابتدا لیستی
جدول  -0نتایج حاصل از بررسی مشخصات اطالعرسانان
تهیه و بر حسب تمایل و امکان دسترسی به آنان،
درصد
فراوانی
توزیع
متغیر
مصاحبههایی صورت گرفت .در مجموع با  20نفر
14
90
مرد
جنسیت
از ذیصالحان مصاحبه شد و با همین تعداد 9
34
6
زن
مصاحبه ،به اشباع نظری (دیگر مفهوم جدیدی
55
99
 65-15سال
توسط اطالع رسانان بیان نمیشد و صرفاا مفاهیم
35
1
 15-85سال
سن
2
تکراری بیان میگردید) رسید .جدول  2مشخصات
94
2
بیشتر از  85سال
افراد شرکت کننده در مصاحبهها (اطالع رسانان)
5
9
بیسواد
وضعیت و
را نشان میدهد.
14
90
زیر دیپلم و دیپلم
سطح
در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی 3
تحصیالت
25
5
تحصیالت دانشگاهی
استفاده شد .تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از
4
4
شنیدهها
بیان دیدگاه
کلمات یا محتوای عینی متون میرود و موضوعها
0
بر اساس
944
24
مشاهدهها
یا الگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند آشکار
مینماید (ایمان و نوشادی20-21 :1690 ،؛ عادل
مهربان.)16 :1694 ،
بر اساس رویکرد  Mayringدر تحلیل محتوای کیفی میتوان دو روش تحلیل محتوای استقرایی و تحلیل محتوای قیاسی را
در نظر گرفت .در تحلیل استقرایی ،مفاهیم از دادهها استخراج میشود ،بهگونهای که حرکت پژوهش از جزء به کل است و
پژوهشگران از به کار گرفتن مقولههای پیش پنداشته میپرهیزند .اما در تحلیل محتوای قیاسی ،ساختار تحلیل بر اساس دانش
قبلی و از کل به جزء است ( .)Mayring, 2000: 5-7در تحقیق حاضر از روش استقرایی برای تحلیل یافتههای حاصل از
مصاحبه استفاده شد .شایان ذکر است که بازهی زمانی انجام مصاحبه ساختار نیافته همراه با روش تحلیل محتوای کیفی در طول
ماههای مهر و آبان سال  1400به مدت  2ماه صورت گرفت.

 -3نتایج
 -1معرفی سازههای مدیریت سنتی تامین آب در شهر رباطکریم
سازههای مدیریت سنتی تامین آب در شهر رباطکریم شامل سازههای زیر است که به بررسی هر کدام پرداخته میشود:
22
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یخچال :یخچال سازهای هرمی شکل است که برای تولید و نگهداری یخ به
کار گرفته میشده است .درون آن محفظهای بسیار بزرگ جهت نگهداری یخ به
نام مخزن یخچال قرار داشت که شکل مخزن یخچال به صورت مخروط وارونه
بوده است .یعنی قسمت گلویی آن باریک و بخشهای انتهایی آن عریض میشد.
یخ در فصل زمستان در حوض یخ تشکیل میشد که محوطهی شکلگیری آن
خارج از بنای یخچال است .پس از تولید یخ در حوض یخ ،یخها با تبر شکسته
میشد و مسیر حوض یخ تا مخزن یخچال (معروف به پاچال یا چالیخ) که در
محوطهی درونی یخچال است را با گونی یا چوب میپوشانند تا یخ کثیف و یا شکل  -0نمایی از یخچال تاریخی شهر
رباطکریم
آلوده نشود (عشوری)24-62 :1692 ،
سپس برای نگهداری یخها ،آنها را در مخزن یخچال انبار میکردند سپس درب ورودی یخچال را کاهگل می کردند تا در
فصل گرما از یخها استفاده کنند .برای تهیه یخ در این یخچالها ،در شبهای سرد زمستان ،آب قناتها یا نهرها به استخر یا
حوض یخبندی که در محوطه بیرونی یخچال قرار داشت ،به منظور تشکیل یخ هدایت میشد .در جهت اینکه در مخزن یخچال،
یخ ها به یکدیگر چسبیده نشوند و امکان جداسازی یخ وجود داشته باشد ،بین قطعات یخ ،گیاه نی ( )Phragmites australisقرار
داده میشد زیرا اگر یخها به یکدیگر میچسبیدند به دلیل عدم توانایی در قطعه قطعه کردنشان ،عمالا دیگر قابل استفاده نبودند
(شکل .)2
 -2آب انبار :حوض یا استخر سرپوشیدهای است که برای ذخیره آب معموالا در زیر زمین ساخته میشده است .در مناطق
خشک و کویری ،آب انبار به وسیله آب باران ،جویبارهای فصلی ،یا آب هدایت شده توسط قنات از طریق یک مجرا پر میشد .آب
بیشتر در زمستان ذخیره شده و در تابستان مورد استفاده قرار میگرفت .معموالا شکل آب انبار به صورت مکعب یا مکعب مستطیل
بوده است و اساساا ایجاد آب انبار به صورت دایره ای بسیار کاری سخت و پر هزینه بوده است .عمق و قاعده آب انبار اندازهای
مشخص ندارد و صرفاا بر اساس احتیاجات و نیاز به آب ساخته میشده است .همواره آب انبار سرپوشیده است تا آلودگی یا گرد و
غبار آن را آلوده نکند؛ حتی وجود نور مستقیم خورشید منجر به تشکیل خزه در آب انبار میشود؛ بنابراین همواره مسقّف میباشد .در
مجاورت آب انبار بر روی سطح زمین تلمبهای نصب میکنند تا با حرکت تلمبه آب به سطح باال بیاید .معموالا در کنار آب انبار یک
حوض کوچک وجود دارد تا با تلمبه زدن در آب انبار از طریق مجراهای ایجاد شده ،حوض کوچک از آب پر شود و مورد مصرف
واقع گردد (عشوری.)26-44 :1692 ،
 -6چاه آب :گودالی است که انسان برای رسیدن به آب در زمین حفر میکند .به بیانی دیگر ،چاه یک سوراخ بزرگ استوانهای
شکل قائمی است که سطح زمین را به یک مخزن آب زیرزمینی مربوط میسازد .چنانچه این سوراخ یا حفاری از سطح زمین در
یک قشر نفوذپذیر و نیز قشر نفوذ ناپذیر آن بگذرد و به یک مخزن آب محصور برسد ،آن را چاه عمیق نامند .از آنجایی که آب در
مخزن چاه عمیق تحت فشار است ،معموالا در چاه باال میآید .چنانچه فشار خیلی زیاد باشد ،این امکان وجود دارد که آب در چاه
آنقدر باال بیاید که از سطح زمین فوران کند .چاههای آبی آب خود را از سفرههای زیرزمینی تهیه میکنند .چاه آب بر دو نوع است:
چاه دستی ،یعنی چاه کم عمقی که با استفاده از وسایل ابتدایی و نیرو و مهارت انسان حفر میشود تا در یک قشر نفوذپذیر باز شود
و به آب برسد و چاه عمیق که با استفاده از فناوری نوین و دستگاههای مکانیکی پیچیده با عمق بسیار حفر میشود و از چند قشر
نفوذپذیر و از قشرهای نفوذناپذیر میگذرد و به یک مخزن آب محصور میرسد (عسگری.)25-60 :1691 ،
به طور کلی حفر چاه یک روش بسیار قدیمی دستیابی به آب است .حفر چاه معمولی یا کم عمق دستی ،به منظور تامین آب
برای انسان و حیوان ،از قدیم در کشور ما متداول بوده است ،به ویژه در نقاطی که آب جاری سطحی یا وجود نداشته و یا محدود به
یک مدت زمان بسیار کوتاه از سال (هنگام بارشهای جوی) بوده است .قدمت این نوع چاهها مسلماا بیشتر از قناتهاست .زیرا
انسان ابتدا با حفر این گونه چاهها پی به آبهای زیرزمینی برده و اقدام به بهرهبرداری از آنها به وسیلهی چاه کرده ،آنگاه دست به
حفر قنات زده است .وجود چاههای متعدد در نقاط مختلف مناطق خشک ،بهخصوص در بیابانها و حواشی کویرها ،نشانهای از
اهمیت این روش تامین آب در این گونه مناطق است .چاههای حفر شده در بیابانها و حواشی کویرها ،بیشتر به منظور تامین آب
برای احشام و نیز مصرف چوپانها و ساربانها و عابرین (کاروانها) حفر شده است.
 -4حوض کوچک آب :حوضها محلی کوچک برای جمعآوری آب مورد نیاز خانوارها در طی چندین روز هستند .شکل آنان
غلباا مکعب مربع یا مکعب مستطیل بوده است .معموالا از آب چاه ،آب انبار ،چشمه و یا رودخانه (که اعضای خانواده با قابلمه یا دبّه
آب را به خانه حمل میکردند و سپس در داخل حوض جای میدادند ).و یا قنات پر میشده است .معموالا بر خالف آبانبار از
درپوش استفاده نمیشده است زیرا در طی چند روز این حجم از آب مورد استفاده خانوار قرار میگرفته است.
 -5قنات :قنات یا کاریز کانالی است که در زیرِ زمین کنده شده ،تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان یابد .این
جوی یا کانال در عمق زمین برای ارتباط دادنِ رشتهچاههایی است که از مادر چاه سرچشمه میگیرد .مادرچاهها معموالا یک
چشمهی زیرزمینی هستند .قناتها بهمنظور هدایت آب و مدیریت آن برای کشاورزی و سایر مصارف به کار گرفته میشوند .این
کانالِ قنات ممکن است تا رسیدن به سطح زمین چندین کیلومتر طول داشته باشد و به محل خروجیِ آب دهانهی کاریز یا سر
قنات میگویند .قنات تشکیل شده است از یک دهانه یا هرنج که روباز است و یک مجرای تونل مانند زیرزمینی و چندین چاه
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عمودی مه مجرا یا کوره زیرزمینی یا نقب را در فواصل مشخص با سطح زمین مرتبط میسازد .چاهها که به آنها در موقع حفر،
میله گفته می شود ،عالوه بر مجاری انتقال مواد حفاری شده به خارج ،یعنی سطح زمین ،عمل تهویه نقب یا کانال زیرزمینی را نیز
انجام میدهد و راه ارتباط برای الیروبی ،تعمیر و بازدید از داخل قنات نیز بشمار میرود .قطر چاهها و ابعاد و مجرا را معموالا آنقدر
میگیرند که خاک برداری حتی المقدور کم بشود ولی در ضمن مقنی هم بتواند به آسانی پایین برود و در آنجا کار بکند .ابعاد مجرا
در حدود  30*120سانتیمتر و قطر میله یا چاه در حدود  60تا  90سانتیمتر و فاصله بین دو میلهها معموال بین  15تا  20متر،
بیشتر یا کمتر است که در بعضی موارد مثالا در محلهای عبور از مسیر رودخانه ،یا تپهها ممکن است به  200متر هم برسد.

 -1-3نحوهی تامین سنتی آب در رباطکریم

سال ششم ،شماره ( 9پیاپی ،)91 :بهار 9049

نحوهی تامین سنتی آب در رباطکریم به شیوههای زیر امکانپذیر بوده است:
 -1یخچال :فروش یخ در فصل تابستان به عنوان یک شغل چند ماهه در شهر رباطکریم در نظر گرفته میشده است .حتی
برخی خورجین اسب ،االغ و یا قاطرشان را با یخ پر کرده ،و یخ را برای فروش به تهران میبردند .سود حاصل از فروش یخ در
گرمای تابستان در تهران به نحوی بوده است که با وجود آب شدن حجم بسیار زیادی از یخ در مسیر رباطکریم به تهران ،باز هم
سود بسیاری از فروش یخ به دست میآمده است .به طور کلی جهت نوشیدن آب خنک در فصل تابستان ،یخها خریداری میشدند.
در دههی  1640با ورود بستنی به رباطکریم ،جهت آب نشدن بستنی ،از یخ استفاده میشده است .بدین صورت که در کنار
بستنیها یخ قرار میدادند.
 -2آب انبار :غالباا آب انبار در زیرزمینها حفر میشد تا از تابش مستقیم نور خورشید و تشکیل خزه به دور باشد .در فصل
زمستان که آب موجود در حوضهای منازل در حیاط به طور یکپارچه یخ میزد ،امکان استفاده از آب موجود در آب انبار که در
زیرزمین منازل قرار داشت به منظور تامین نیازهای آبی خانواده ،تامین میشد .همواره قاعده آب انبار با چیزی پوشانده میشد تا
گرد و غبار ،آلودگی و غیره به آن ورود پیدا نکند.
 -6چاه آب :الف) چاه آب کم عمق :چاه آب کم عمق منبع اصلی آب آشامیدن به شمار میرفت .عالوه بر نوشیدن در پخت
غذا و شست و شوهای کوچک (ظروف ،قابلمه و وسائل کوچک) نیز نقش داشت .به طور کلی به منظور تامین آب مورد نیاز خانواده،
هر خانواری به طور مجزا در حیاط منزلشان چاه آب کم عمقی را داشتند .در برخی از خانهها که بزرگ بود ،چندین خانواده زندگی
کردند که آب مورد نیازشان از چاه آب کم عمق تامین میشد .عمق این نوع چاهها حدود  3تا  6متر بود اما عمق  6متری نیز
مشاهده شده بود .چاهها اغلب درپوشی با یک سطل و ریسمانی پنبهای یا مویین داشت .سطلها فلزی بود ولی پیش از آن از کیسه
پوستین مانندی استفاده میکردند ،که دوالب خوانده میشد .بر دیواری کنار چاه هم قفسهای ساخته میشده است ،که آن دول و
ریسمانش را در آن میگذاشتند و به همین دلیل هم نام دوالبجا بر آن گذاشته بودند .آویزان کردن سطل را به چاه و بیرون آوردن
آب را آب کشیدن مینامیدند .بر لبه سطل و پیشتر از آن دوالب ،پاره سنگی میآویختند ،تا لب سطل را در آب کشد و سریعتر پر
شود .برخیها آب کشیدن را با ابزاری بنام «چرخ چاه» آسانتر کرده بودند .چرخ از یک تنه استوانهای ،یک دسته کاف مانند در یک
سر و میلهای در راستای همین دسته دقیق در محور استوانه ،در سر دیگر فراز میآمد .این دستگاه روی دو پایه شکافداری که دو
سمت چاه کارگذاشته شده بود ،جوری قرار میگرفت ،که آن میلههای محوری در شکاف پایهها میافتادند .سر ریسمان گرد چرخ
گره میخورد و دنبالش در میانه استوانه میپیچید .پیچش ریسمان بر قرقره چرخ و جای پایهها آنچنان سنجیده شده بود که سطل
درست در محور استوانه چاه پایین میرفت و باال میآمد (عشوری .)61-66 :1692 ،همان طور که بیان گردید رسیدن به آب در
چاه های کم عمق ،در عمق سه متری نیز مشاهده شده بود که این امر بیانگر آن است که سطح آب در گذشته در رباطکریم بسیار
باال بوده است .به همین علت بوده است که سازهی تنورهای پخت نان هموار باالتر از سطح زمین بنا شده است و نه پایینتر از
سطح زمین .زیرا در آن صورت محیط داخل تنور مملو از آب میشده است.
ب) چاه آب عمیق :آمریکا به دنبال اجرای طرحهایی برای مقابله با کمونیسم در نقاط مختلف جهان بود و در این راستا طرح
مارشال را برای کمک به توسعه اقتصادی و صنعتی اروپا و اصل چهار 1ترومن( 2رئیس جمهور وقت ایالت متحده امریکا) را برای
کمک به کشورهای توسعهنیافته بهاجرا درآورد (آبراهامیان .)145 :1691 ،اصل چهارم ترومن شامل کشورهایی از اروپا و خاورمیانه
نظیر ایران شد که در طول جنگ جهانی دوم متحمل هزینهها و آسیبهای فراوانی شده بودند .این قرارداد در  21مهر  1629میان
رزمآرا نخست وزیر و دکتر هنری گریدی (سفیر آمریکا در تهران) به امضا رسید .در پی امضای این قرارداد ،هیأتهای کارشناسی
بیشتری برای بررسی اوضاع اقتصادی ایران از طرف آمریکا به تهران آمدند و اقدامات خود را در پی این سفرها و در چارچوب اصل
چهارم ترومن در ایران آغاز کردند (آبراهامیان .)145-143 :1691 ،زمینهی این همکاری بهداشت ،درمان و مبارزه با حشرات موذی
بود .بر همین اساس ،در رباطکریم (که به نظر می رسد یکی از اولین شهرهای استان تهران بوده که اصل چهارم ترومن در آن
پیادهسازی شده است) در اوائل دههی  ،1660اقدام به حفر یک چاه عمیق و ضدعفونی منازل جهت مبارزه با جانوران موذی با سم
ددت شد .همچنین رعایت بهداشت در هنگام خروج آب از چاههای کم عمق موجود در حیاط منازل ،نظیر قرار ندادن سطل بر روی
1 Point Four Program
2 Harry S. Truman
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جدول  -2پل تاریخی بازارک که مسیر حرکت جریانهای

سال ششم ،شماره ( 9پیاپی ،)91 :بهار 9049

خاک و قرار دادن پایهای چو بی در مجاورت چاه به همراه میخ به منظور آویختن سطل بر روی آن و عدم تماس سطل با سطح
خاک از مواردی بود که بر طبق اصل چهارم برای رعایت بهداشت به خانوارهای رباطکریم توضیح داده میشد.
بر طبق اصل چهارم ترومن چاه عمیق در مجاورت مسجد جامع رباطکریم حفر شد و چندین شیر آب به همراه موتور و پمپ
جهت بیرون کشیدن آب از چاه و استفاده مردم تعبیه گردید .اندک اندک در ابتدای هر کوچه عالوه بر مجاورت چاه عمیق ،با
لولهکشی ،چندین شیر آب جایگذاری شد .مردم جهت استفاده از آب با قابلمه ،ظرف ،کوزه و ...مراجعه میکردند و آب را به
منزلشان میبردند .بعدها خرید انشعاب آب صورت گرفت و هر خانوار با خرید انشعاب حق داشت یک شیر آب در حیاط منزلش
داشته باشد .بسیاری از مردم به دلیل قرار داشتن در وضعیت نامناسب اقتصادی توان خرید انشعاب را نداشتند و بنابراین از همان
شیر آب موجود در ابتدای کوچه ،آب مورد نیاز خود را تامین میکردند .از آن زمان به بعد اندک اندک چاههای کم عمق کارایی خود
را از دست دادند .همان طور که گفته شد بعد از لوله کشی از چاه عمیق (طرح اصل چهارم ترومن) ،به طور روزانه از ساعات  13الی
 11با استفاده از موتور آب چاه روشن گشته و آب در داخل جوی از مبداء که در مجاورت مسجد جامع شهر رباطکریم بود به سمت
امامزاده محمدتقی (ع) که در پایین دست مسجد جامع قرار داشت ،روانه میشد .عالوه بر آبپاشی در سطح جادهی خاکی با هدف از
بین بردن گرد و خاک ،زنانی که در منزلشان انشعاب آب وجود نداشت ،اقدام به شست و شوی ظروف و لباس بر سر جوی
میکردند .بعدها ،در دههی  1630سه چاه عمیق با عمق بالغ بر  150متر در سه نقطه از شهر رباطکریم با هدف کمک به تامین
آب کشاورزی -زراعی و روستایی حفر شد.
 -4حوض کوچک آب :به طور کلی آب از چاه کم عمق ،چاه عمیق ،آب انبار ،نزوالت
آسمانی و یا رودخانههایی که در اطراف محیط شهر بودند ،در داخل حوض قرار میگرفت و
غالباا آب مورد آشامیدن قرار نمیگرفت .آب موجود در حوض برای شستوی دست و صورت،
وضو گرفتن ،شستن میوه و سبزی جات و آبپاشی حیاط مورد استفاده قرار میگرفت.
 -5قنات :تعدادی قنات در نزدیکی رباطکریم قرار داشت .یکی از معروفترین قناتها،
قنات شیریندر نام داشت که بسیار پر آب بود و آب گوارایی داشت .زمستانها آب قنات به
اندازهای گرم میشد که بخار از آن بر میخاست .اما تابستانها آب قنات بسیار سرد بود .در
شکل  -3حوض کوچک در
تابستانها نوجوانان وارد قنات میشدند و اقدام به شنا میکردند و وقتی از قنات بیرون
منازل
میآمدند ،از دیدن ماهیهای سیاه در قنات سخن میگفتند .با گسترش شهر نشینی ،خانههایی
در اطراف قنات شیریندر ساخته شد و اندک اندک محلهای به نام شیریندر شکل گرفت .قناتی
دیگر ،قنات ملک ممدی نام داشت.
این قنات در مسیر راه ساوه در مجاورت محلهی شهرکخانه قرار داشت .وجود این قنات به صدها سال پیش برمیگردد .به
دلیل کم آبی ،مردم از نزدیکی قنات به سمت دیگری از شهر که مشکل کم آبی نداشته باشد جابجا شدند و عمالا حوالی نزدیک
قنات ملک ممدی از جمعیت تهی گردید .همچنین در سفرنامهی ناصرالدین شاه قاجار به عتبات آمده است که در رباط کریم به
قناتی به نام قنات قصر فیروزه رسیدند ،که بسیار آب داشت (عباسی و بدیعی 1612 ،به نقل از عشوری .)154 :1692 ،آب موجود در
بسیاری از قناتها صرفاا جهت استفاده از آسیاب آبی مورد استفاده قرار میگرفت .اما اگر در مسیرِ تا آسیاب ،کسی از آب استفاده
مینمود ،مشکلی نداشت (البته به غیر از هدایت آب در اراضی کشاورزی و زراعی).
 -3رودخانههای دائمی و فصلی :رودخانههای دائمی و فصلی در شهر رباطکریم در گذشته عبارت اند از :شهریار -کرج که از
رودخانه کرج سرچشمه داشت و قبل از احداث سد امیرکبیر به مناطق پایین دست نظیر رباطکریم روانه میشد ،جوی مامورین که از
شمال رباطکریم وارد میشد و پس از گذر از شهر رباطکریم در محلهی مامورین مورد استفاده قرار میگرفت .از جنوب رباطکریم تا
مامورین که چندین کیلومتر فاصله داشت ،به صورت قنات و در زیر زمین این جریان آبی حرکت میکرد و جریان داشت .شایان ذکر
است که این جریان آبی دائمی نبود و فصلی بود .رودخانه دیگر سیاه آب یا آب رباط نام داشت .آبی بود که از طرف شمال رباط
کریم جریان داشت و اختصاص به خود رباطکریم داشت و این جریان آبی با توجه به کارکرد و هدف استفاده ،انشعاب داده میشد و
به سمتی مد نظر بود ،جریان پیدا میکرد.

شکل  -5نمایی از رودخانه شور

آبی از شهریار و کرج و همچنین رود بازارک بوده است.

رودخانه دیگر ،رود بازارک بود که در اسفند ماه هر سال حاشیههای رود پر از زنهایی بود که رخت ،گلیم و قالی خویش را با
آب رود می شستند .رود دیگر که حجم آن هم خیلی کم بود ،رود قاچقاچ نام داشت که این روستا امروزه در مجاورت فرودگاه
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بینالمللی امام خمینی (ره) قرار دارد .مردم برای آبتنی ،شستن لباس ،پتو ،گلیم ،قالی و فرش و همچنین شست و شوی
احشامشان نظیر االغ ،گاو ،گوسفند ،بز ،اسب و قاطر از این رودهای مذکور استفاده میکردند .گاهی مردم در کنار شست و شو ،اقدام
به پر کردن تعدادی کوزه از آب هم مینمودند و همراه با خود به خانههایشان میآوردند.
یکی دیگر از رودهای معروف ،رود شور یا رودخانه شور بوده است که به دلیل عبور از بسترهایی نمکی (عمدتاا اراضی مناطق
خشک و نیمهخشک به دلیل فراوانی یونهایی نظیر سدیم ،لیتیم ،منیزیم ،پتاسیم و کلسیم در بستر خاکی ،شور میباشد ).در
نمکزارهای میان بویین ،اشتهارد و ساوجبالغ به رود شور معروف است .این رودخانه از ارتفاعات شمالی کوه رستم سرچشمه گرفته
و پس از سیراب ساختن دشتهای شهریار از منتهیالیه جنوب غربی اراضی شهر جدید پرند عبور کرده و در انتها پس از طی اراضی
پائین دست بخش حسن آباد شهر ری با پیوستن به رودخانه کرج در قسمت جنوب غربی شهرستان ورامین وارد حوض سلطان در
استان قم و حاشیه کویر مرکزی میشود .این رودخانه تنها چشم انداز طبیعی شهرستان رباطکریم محسوب شده و زیستگاه دائمی
و محل زادآوری برخی از پرندگان آبزی و زیستگاه موقت گروهی دیگر از پرندگان نظیر انواع مرغابیسانان است .ساالنه پرندگان
مهاجر زیادی مانند عقاب خاکی ،حواصیل و مرغابی به زیستگاه رود شور مهاجرت میکنند (به نقل از سرپرست اداره محیط زیست
شهرستان رباطکریم) .گیاهانی مانند تاغ ( ،)Haloxylon sp.گز ( ،)Tamarix sp.درمنه ( )Artemisia sp.و نی
( )Phragmites australisپوشش گیاهی این ناحیه را تشکیل میدهد (مشاهدات میدانی).
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شکل  -6موقعیت رباطکریم و رودخانه شور در نقشه ایران ،سال  1983میالدی (منبع :رسانهی رباط آنالین)

 -2-3تاثیر بارش ( نزوالت آسمانی) بر معیشت مردم
آنچه که مسلم به نظر میرسد تا قبل از احداث سد
امیرکبیر در سال  ،1640با افزایش تعداد رویداد و شدت
بارشها ،رودخانهی کرج پر آبتر شده و در نتیجه حجم
زیادی از آب به مناطق پایین دست نظیر شهریار و
رباطکریم جاری میشده است .این رویداد باعث تقویت
سفره آبهای زیرزمینی ،باال آمدن سطح آبهای
زیرزمینی نظیر چاههای کم عمق و عمیق میشده است.
شایان ذکر است که از قدیم االیام فعالیت کشاورزی در
قالب باغداری باغات انگور در رباطکریم بسیار متداول
بوده است .عالوه بر انگور ،فروش مشتقات انگور نظیر
کشمش ،شیره ،سرکه ،برگ ،غوره ،آب غوره ،غوره شور،
انگور ترشی ،آب انگور و چوب حاصل از هرس سالیانه
انگور به عنوان هیزم؛ تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد
خانوارها داشته است.
باور مردم رباطکریم در گذشته این بوده است که
اگر بارشها در فصل زمستان و ماههای فروردین و
اردیبهشت رخ دهد ،نشانگر نعمت و رحمت الهی و
کمک به آبیاری درختان و درختچهها است ولی اگر
بارشها در فصل تابستان باشد که طبیعتاا منجر به
گندیده شدن خوشههای انگور میشده است ،نشانگر
عذاب الهی بوده است .با افزایش بارندگیها در فصل
بهار ،برگهای درخت انگور با طراوتتر میشده است.

شکل  -7نمایی از یک باغ انگور در شهر رباطکریم

شکل  -9انواع انگور در باغات انگور شهر رباطکریم .انگور
مهدیخانی و انگور شانی (از باال سمت راست) ،انگور عسگری
و انگور کندوری (از پایین سمت راست)

این امر باعث ایجاد شغلی موقت برای زنان تحت عنوان "برگزنی" میشده است ،که برگهای با طراوت انگور از درختچه
انگور چیده میشده است تا به منظور پختن دلمه ،برگها به فروش برسد .همچنین با افزایش بارشها در فصل بهار ،مراتع اطراف
رباطکریم سر سبز تر میشده است ،این امر باعث میشده تا دامداران دامهای خود را به منظور چریدن به آن نواحی ببرند .همچنین
26

جمعآوری و فروش اسفند و خاکشیر در فصل بهار که در نتیجهی بارشها در مراتع اطراف رباطکریم رویش داشته است ،توسط
برخی از مردان و زنان رباطکریمی به عنوان شغلی فصلی صورت میگرفته است .همچنین به دلیل شدت بارندگیها و افزایش تعداد
رخداد بارشهای بهاری ،کاشت گندم و جو به صورت دیم توسط برخی از زارعین رباطکریم انجام میشده است.

 -3-3مدیریت سنتی تقسیم و توزیع آب در شهر رباطکریم

 -4-3آسیاب آبی رباطکریم
به طور کلی آسیاب آبی یا آسیا اویی دستگاهی بوده است که برای خرد کردن گندم و سایر غالت و برای درست کردن آرد
وجود داشته است و با استفاده از تکنیک سرعت آب و یا فشار آب کار میکرده است .معموالا در کنار آبادىها بر سر راه قنات ،هر جا
که پستى و بلندى اجازه مىداده از انرژى پاک و ارزان آب براى چرخش سنگ آسیاب استفاده مىشده است .عمدهترین قسمت
آسیاب ،تنوره آن است که به صورت مخروطى ناقص و وارونه طراحى و ساخته مىشده است .به گونهاى که آب ذخیره شده در آن،
از روزنى کوچک با فشار ،پرههاى سنگآسیاب را به حرکت در مىآورد .سنگهاى آسیاب از نوع مقاوم و به شکل مدور هستند که
یکى ثابت و دیگرى متحرک است .گندم یا جو ،از روزنى به مرکز آن هدایت مىشود و بر اثر سایش و حرکت سنگ باالیى بر
سنگ پایینى ،گندم به آرد تبدیل مىشود .فضاى اصلى آسیابها در دل زمین جاى دارد و بخش نمایان آن اندک است و به
نورگیرها و ورودى خالصه مىشود .محلهایى براى نگهدارى جوال گندم و آرد و استراحت آسیابان نیز جزیى از فضاهاى آسیاب
محسوب مىشود.
برخالف بسیاری از نقاط کشور
که دارای آسیاب بادی بودند ،در
رباطکریم آسیاب آبی وجود داشته
است (شکل  )9که این امر خود بیانگر
این موضوع است که به دلیل وجود
رودها و قنوات که تغذیه کنندهی
آسیاب آبی (فراهم بودن آب) بودهاند،
عمالا آسیاب آبی با وجود آب فعال
بوده است.
شکل  -8نمایی از آسیاب آبی در شهر رباطکریم
آسیاب آبی رباطکریم مربوط به دوره قاجاریه است و در محله بازارک واقع شده و این اثر در تاریخ  2بهمن  1662به عنوان
یکی از آثار ملی ایران به ثبت ملی رسیده است .این آسیاب آبی یکی از خاصترین آسیابهای آبی از حیث معماری و بزرگی بنا در
استان تهران بوده است .نحوه کارکرد آسیاب آبی در گذشته به این صورت بوده که آب نهری که در زمینهای رباطکریم جریان
داشته وارد مجرایی با ارتفاع  25سانتیمتر میشده است .به این ترتیب ،چرخ آسیاب را به حرکت در میآورده و سپس توسط
مجراهایی به خارج از آسیاب برای آبیاری زمینهای اطراف انتقال داده میشده است .این آسیاب دارای دو اتاق در قسمت ورودی و
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به طور کلی مسئول تقسیم و تحویل آب از مبداء فردی به نام "میرآب" نام داشت .در زمان گذشته در شهر رباطکریم تعداد
افراد درس نخوانده بسیار زیاد بود .از میان آن افراد ،فردی که نسبت به دیگران در محاسبه کردن قویتر به نظر میرسید و دیگران
برتری محاسباتی آن فرد را باور داشتند ،از سوی مردم به عنوان میرآب منتخب برگزیده میشد .همچنین فرد میرآب اطالعات
دقیق از باغات و مزارع شهر داشته و میدانسته که حق آبهی هر فرد چقدر است ،محصول ساالنه هر فرد به چه مقدار است و مسیر
هدایت آب به باغ یا زمین زراعی هر فرد از چه راهی است .فرد میرآب غالباا از روابط عمومی خوبی در ایجاد ارتباط با مردم برخوردار
بوده و همچنین مردم آن فرد را به اخالق مداری و درستکاری در راستای عدالت محوری در توزیع آب میشناختند .وظایف میرآب
در شهر رباطکریم تعیین نوبت آبیاری بر اساس ساعت و نظارت بر تقسیم آب میان اراضی زراعی و باغی بوده است .بنابراین واحد
تقسیم آب توسط میرآب در شهر رباط کریم ،با فرض ثابت بودن دبی آب ،بر اساس زمان بوده است .اما با توافق بین فرد میرآب و
فردی که نوبت آبیاریاش فرا میرسید ،امکان جابجایی زمان آبیاری فراهم میگشت .به عنوان مثال میرآب تنها مشخص میکرده
که از ساعت  2تا  4صبح آب برای باغ یک کشاورز است .حال بستن انشعابها و هموار کردن مسیر آب به درون باغ آن فرد مورد
نظر ،وظیفهی خود آن فرد بوده و میرآب هیچ وظیفهای در این ارتباط نداشته است .در مثال باال میرآب مشخص میکرده است که
بعد از ساعت  4مثالا ساعت  4تا  1صبح و الی آخر آب در باغ چه کسی باشد .گاهی میرآب به منظور نظارت بر مسیر حرکت آب که
شاید کسی از مسیر آب بدون اجازه انشعابی برای باغ یا زمین زراعی خودش ایجاد کرده باشد ،بدون اطالع رسانی از قبل ،اقدام به
سرکشی از مسیر حرکت آب می کرده است .چون فرد میرآب منتخب مردم بوده است ،دستمزد او به دو صورت به شکلی کامالا
توافقی پرداخت میشده است ،یا حقوقی ماهانه برای او تعریف میکردند که توسط مردم پرداخت میگردید یا از محصول زراعی یا
باغی به میزانی که از قبل فی ما بین توافق شده بود ،به میرآب پرداخت میگردید .عمالا در دههی  30همانطوری که بیان گردید
سه چاه عمیق در سه نقطه مختلف از شهر رباطکریم با کمک هزینهی مردمی حفر شد .از آن به بعد اندک اندک نقش میرآبی کنار
گذاشته شد و عمالا هر فردی به اندازهی قدرالسهم خود از چاه عمیق ،اقدام به استفاده از آب میکرده است.
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مکانی برای انبار گندم بوده و در فضای آن دو اجاق و بخاری تعبیه شده است .در ضلع غربی بنا یک منبع ذخیره آب به صورت
مدور با عمق  2/60مدور وجود دارد ،که محل ذخیرهسازی آب و استفاده برای انداختن سنگ آسیاب می باشد .مصالح بکار رفته در
ساختمان آسیاب بیشتر شامل آجر در ابعاد  20×20×4سانتیمتر است که قسمتهای عمده بنا از دیوارها گرفته تا طاق و قوسها و
فضای مرکزی و دیوار مخزن ذخیره آب و تزئینات آجرکاری را در بر میگیرد و از خشت در پوشش سقفهای اطاقهای درگاه
ورودی و در بخشهای محدودی از دیوار بیرونی آسیاب استفاده میشده است که مالط بکار رفته در بنا شامل گِل ،آهک ،گچ و
ساروج میباشد.

 -4بحث
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با احداث سد کرج (امیرکبیر) در سال  1640عمالا حجم زیادی از آب در داخل سد ذخیره شد .تا قبل از آن از مسیر رودخانه
کرج حجم آب به سمت جنوب جاری میشده و رباطکریم به عنوان یکی از آخرین ایستگاههای عبور آب رودخانه کرج محسوب
میشده است .این حجم آب باعث تقویت و گسترش کشاورزی ،تغذیهی سفره آبهای زیرزمینی و باال آمدن سطح آبخوان (سطح
آب زیرزمینی) می شده است .پس از احداث سد کرج ،دسترسی به این حجم عظیم آب قطع شد ،چشمهها خشک شدند ،بسیاری از
باغات و زمین های زراعی به دلیل نبود آب خشک شدند و عمالا کشاورزی با کم آبی و بحران آب مواجه شد .چرا که اولویت
مصرف آب موجود در سد مذکور به آشامیدن مردم شهرهای تهران و کرج اختصاص یافت و نه رونق و گسترش کشاورزی .از
سویی دیگر جمعیت انسانی دهه  40تا  50در دشت رباطکریم در حدود  40هزار نفر برآورد میشده است که از دهه  1660تا کنون
این عدد به  1میلیون و  500هزار نفر میرسد (سایت مرکز ایران ،سرشماری نفوس و مسکن .)1695 ،بنابراین بافت طبیعی منطقه
به دلیل افزایش جمعیت انسانی آسیب دید ،روستاهای به هم پیوسته به مناطق مسکونی و شهری تبدیل شد و عمالا نیاز جمعیت به
آب بسیار افزایش یافت و به نظر میرسد از آن زمان بحران آب در شهر رباطکریم به وجود آمد .تا قبل از احداث سد کرج عمالا
بحران آب و بیآبی تنها در قالب خشکسالی در رباطکریم وجود داشته است از آن جایی که تا آن زمان به دلیل وجود رودهایی که
از کرج سرچشمه میگرفتند ،هیچگاه بیآبی شدید در رباطکریم وجود نداشته است ،نظیر دیگر مناطق خشک و نیمهخشک ایران که
دارای روش هایی منحصر به فرد به منظور نگهداری و ذخیره آب نظیر خوشاب در بلوچستان ،دگار در چابهار ،هوتک در منطقة
دشتیاری استان سیستان و بلوچستان  ،بندسار در استان خراسان جنوبی ،گوراب در زیدآباد و سیرجان در استان کرمان بودند ،روشی
خاص و منحر به فرد در رباطکریم وجود نداشته است .شایان ذکر است که روشهای منحصر به فرد نگهداری و ذخیره آب در
شهرهای خشک و نیمهخشک کشور ایران ،بر گرفته از دانش بومی است .در واقع دانش بومی ،دانشی ملی و ارزشمندی است که بر
پایهی گذر زمان شکل گرفته ،کامل شده و در کاربردیترین حالت در اختیار بومیان قرارگرفته است (قربانی .)1699 ،بنابراین باید به
مثابه جزئی از منابع ملی مورد توجه و مالحظه قرار گیرد .مرور مطالعات مختلف در حوزه دانش بومی نشان داده است که به
کارگیری این دانش در بسیاری از کشورها به طور فزایندهای پربازده ،پایدار و از نظر بومشناختی مطلوب است (نجفلو و همکاران،
 .)26 :1695از آنجایی که کشور ایران همواره کمبود آب را در تمام دوران تجربه کرده و امروزه بحران آب به چالش مهمی تبدیل
شده است .دانشبومی در نظام مدیریت منابع آب سنتی در روستاهای ایران (که تعدادی بسیاری از آن روستاها امروزه تبدیل به
شهر شدهاند) میتواند نکات ارزشمندی را در اختیار بگذارد که شاید برای کنار آمدن با این چالش و مدیریت آب بتواند استفاده شود
(نجفلو و همکاران.)26-60 :1696 ،
از گذشته احداث باغات میوه با وجود وضعیت بهتر آبی نسبت به امروزه ،در شهر رباط کریم متداول نبوده است .انگـور از
جملـه گیاهـان مقـاوم در برابر کمآبی اسـت (پور رضا بیلندی و همکاران )1-2 :1692 ،امـا تولید محصول مناسـب و با کیفیـت،
نیازمنـد تأمیـن آب مورد نیـاز میباشد (رسولی .)13 :1691 ،بنابراین اکثریت باغداران به کشت انگور فعالیت داشتند .انگورهایی
تحت اسامی یاغوتی ،مهدیخانی ،کندوری ،شانی ،ریش بابا ،ناخن عروس ،بیدانه ،اَم سبزی ،گِهی ،فخری ،مِرِه و عسگری .انگور
عسگری برجستهترین و در عین حال دارای بیشترین فراوانی کشت در رباطکریم بوده است .در گذشته یکی از نقاطی که به شکلی
گسترده نسبت به کشت و پرورش انگور عسگری در کشور همت میگماشته است ،شهر رباطکریم بوده است .به همین خاطر نام
خانوادگی بسیاری از مردم بومی رباطکریم ،عسگری است.
امروزه میتوان با الگو گرفتن از کشاورزی سنتی شهر رباطکریم که همواره بر اساس کشت گونههایی بوده است که نیاز آبی
کمی دارند (نظیر انگور) و احیاء آن ،به کشت گونه هایی پرداخت که هم نیاز آبی کمی دارند و هم در عین حال دارای راندمان تولید
باال و هم به لحاظ اقتصادی بسیار سود ده هستند .شایان ذکر است که کشت زعفران طی سالهای اخیر در شهرستان رباطکریم
مورد اقبال زارعین و کشاورزان قرار گرفته است و همه ساله برداشت زعفران از اوایل آبان ماه آغاز میشود و به مدت یک ماه ادامه
مییابد .به طور تقریبی میتوان بیان نمود که  300کیلوگرم زعفران خالص از اراضی کشاورزی شهرستان رباط کریم به طور ساالنه
برداشت میشود و کشاورزان روستاهای منجیلآباد ،یقه ،کیکاور ،انجمآباد و پیغمبر 120 ،میلیون تومان در هکتار درآمد ناخالص
کسب میکنند .بنابراین کشت انگ ور به دلیل نیاز آبی کم و کشت زعفران به دالیل نیاز آبی کم و سود فراوان به کشاورزان و
زارعین رباطکریم بسیار پیشنهاد میگردد.
امروزه باال بودن سطح آبهای زیرزمینی در شهرستان رباطکریم مشاهده میگردد .به نظر میرسد که وجود الیههای سنگی
( )Hard Pan- Clay Panو غیرقابل نفوذ در اعماق کم خاک (گاهی حدود کمتر از یک متر) و جلوگیری از نفوذ آب و نزوالت

آسمانی به اعماق پایینتر ،سر ریز شدن سد کرج و قرار گرفتن بخش عمدهای از اراضی به عنوان مسیل و افزایش بارندگیها و
جریانات حدی بارش در سالیان اخیر به دلیل وقوع تغییرات اقلیمی ،کانال انتقال آب میدان محمدیه تهران به دشت رباطکریم (که
با هدف تخلیه سطح آب زیرزمینی در شهر تهران به دلیل باال بودن ،به تعداد  40تا  50حلقه چاه حفر شد و از طرق کانال به سمت
رباط کریم روانه شد .این حجم اعظم آب در طول این سالیان بر باال آمدن سطح آب زیرزمینی در رباطکریم موثر بوده است) و
همچنین افزایش تعداد چاهای جذبی (که خود به دلیل افزایش ساختمانسازی و افزایش جمعیت و قراردادن فاضالب در چاه ،سبب
باال آمدن سطح آب زیرزمینی شده است) در منازل مسکونی به علت افزایش جمعیت ،میتواند از دالیل باال بودن سطح آبهای
زیرزمینی در شهر رباطکریم باشد .این امر میتواند باعث فرونشست اراضی و تخریب جادهها ،آسیب به پیکرهی ساختمانها و
منازل ،باال آمدن سطح چاههای آب و فاضالب و پدید آمدن مشکالت و معضالت بهداشتی و صدمه زدن به تاسیسات و
زیرساختهای زیرزمینی در بلند مدت شود .آنچه که به نظر میرسد تخلیه آب موجود در این سطوح است .به همین منظور توسعة
فضای سبز ،توسعة کشاورزی و ایجاد اشتغال ،ذخیرة آب در دریاچههای مصنوعی ،ایجاد آبنما و زیباسازی بصری با آب ،توسعة
شبکههای انتقال آب و فاضالب شهری توصیه میگردد .شایان ذکر است که بر اساس نقشة فرونشست استان تهران (شکل ،)10
رباط کریم کمترین میزان فرونشست را به دلیل سازند زمین شناسی خود در غرب استان تهران دارد .بنابراین تخلیهی سطح آب
زیرزمینی منتهی به فرونشست اراضی در شهر رباطکریم نخواهد شد.

متاسفانه در سالیان اخیر نزاع و درگیری بسیاری بر سر آب میان کشاورزان و زارعین رباطکریمی وجود داشته است .بر طبق
منطق تراژدی منابع عام(1وهابزاده ،)69-34 :1661 ،به دلیل افزایش قیمت میوههایی نظیر گوجهسبز و زردآلو ،باغداران
رباطکریمی بدون توجه به نیاز آبی باال این دو گونهی درختچه ای و توجه صرف به سود اقتصادی ،اقدام به کاشت این دو گونه
نمودند .در طی ماههای گرم سال ،نیاز آبی این گونهها بسیار باال است .در این وضعیت ،حجم آبهای کشاورزی شهر رباطکریم که
برگرفته از دو کانال آبی نواب صفوی و محمدیه است ،ثابت میباشد (عسگری .)10-11 :1691 ،باغداران انگور رباطکریمی که
باغات انگور خود را از دهههای قبلی ایجاد کردهاند ،اعتقاد دارند که الویت استفاده از آب دو کانال با آنان هست و نه با باغدارانی که
تازه در باغ خود کشت زردآلو و گوجهسبز داشتهاند و احتیاج بسیار زیادی به آب در ماههای گرم سال به منظور رسیدن به سود
اقتصادی دارند .به نظر میرسد آمایش سرزمین و انتخاب گونههای درختی ،درختچهای و بوتهای مناسب که نیاز آبی کم را دارا
می اشند و در عین حال سود اقتصادی زیادی دارند و راندمان تولید آنان زیاد است ،اقدامی مناسب برای باغداران و زارعین فعلی
رباطکریمی باشد.

سال ششم ،شماره ( 9پیاپی ،)91 :بهار 9049

شکل  -12نقشه فرونشست استان تهران

تقدیر و تشکر
بدینوسیله نویسندگان مقالهی حاضر از همکاری مجموعهی فرمانداری شهرستان رباطکریم ،سازمان مردم نهاد چیستا ،آقایان
احمد عسگری ،هاشم سعادتمندی ،مصطفی عشوری،سید رضا میرمعینی و رضا سعادتمندی و سرکار خانمها فاطمه سعادتمندی و
معصومه جعفری نهایت تشکر و قدردانی را دارند.

1 Tragedy of The Commons
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Investigation of Traditional Water Supply Management Methods
in Arid and Semi-Arid Regions of Central Iran (Case Study:
Robat Karim City)

Due to the geographical location of Iran and its location in the arid and semi-arid belt of
the earth, water has been very valuable from the past to the present. The Iranian have
always tried to use favorable measures to create appropriate structures for water storage,
use, collection, distribution and distribution due to limited access to water. The purpose
of this study is to investigate the methods of traditional water supply management in the
city of Robat Karim. This study was conducted in the city of Robat Karim and the data
for the present article were collected by two methods. First, by using library documents
that include books on water and irrigation sciences, arid and semi-arid regions, history,
travelogues and biographies, as well as reviewing research and resources that include
related articles, documents, and reports, along with exploring cyberspace. In the second
step, unstructured interviews were conducted using qualitative content analysis method
with 20 elderly people in Robat Karim who were purposefully selected. In fact, first a
list of qualified people was prepared and interviews were conducted according to their
desire and possibility of access. The results showed that the traditional method of water
supply in the city of Robat Karim was possible through glacier, water storage, water
well, small water basin, aqueducts and permanent and seasonal rivers. Prior to the
construction of Amirkabir Dam, with the increase in the number and intensity of
rainfall, the Karaj River became more watery and a large volume of water flowed to
downstream areas such as Robat Karim, which strengthened the groundwater aquifer
and raised its level, which caused prosperity. Agriculture has been especially vineyards.
Knowing the traditional methods in water resources management system in different
regions of Iran can provide valuable tips that can be used to meet this challenge and
water management.
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فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

تطبيق تدابير پيشنهاد الگوي ايراني اسالمي پيشرفت با معيارهاي موثر
در تامين زنجيره سبز در بستر فناوري بالکچين با رويکرد راهبري الگو
محمد مهدی اشرفیان رهقی ،1نسترن رحیمی کلده،2
حسین

ملک3

تاریخ دریافت1401/02/31 :
تاریخ پذیرش1401/03/31 :
کد مقاله61611 :

چکـیده
جهت راهبري صحيح الگوي ایراني اسالمي پيشرفت بهرهمندي از تمام ابزارهاي معتبر و آزموده شده ميتواند به بهبود
اثربخشي و کارایي اقدامات منجر گردد و از آنجا که یکي از آسيبهاي احتمالي مترتب بر اجراي الگو کاستيهاي احتمالي
در زنجيره پيادهسازي تدابير است .لذا بهرهمندي از الگو زنجيره تامين که مبتني بر الزامات مفاهيم بنيادین توسعه بوده و
در بستر فنآوريهاي نوین بکار گرفته شود بسيار ميتواند موثر باشد .با همين رویکرد مطاله حاضر که در زمره مطالعات
مروري است و حدفاصل سال  1311تا  1400به انجام رسيده است از طریق بررسي بيش از  40مقاله معتبر بينالمللي و
داخلي که جملگي در مجالت داراي اعتبار باال بين سالهاي  1331تا  1400به چاپ رسيده بودند به تطبيق سازي تدابير
الگو و معيارهاي موثر بهينهسازي زنجيره تامين سبز در بستر بالکچين پرداخته است .براساس یافتههاي این پژوهش 14
تعداد از تدابير الگو با معيارهاي بهينهسازي زنجيره تامين سبز در بستر بالکچين مطابقت دارد.

واژگـان کلـیدی :الگوي ایراني اسالمي ،بالکچين ،زنجيره تامين سبز ،پيشرفت ،توسعه

 -1مدرس ،موسسه آموزش عالي ایرانيان
 -2دانشجوي کارشناسي ،موسسه آموزش عالي ایرانيان
 -3دانشجوي کارشناسي ،موسسه آموزش عالي ایرانيان
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

الگوي ایراني اسالمي پيشرفت مبتني بر فرمایشات مقام معظم رهبري؛ سندي باالدستي براي همه اسناد برنامهاي و
چشماندازي کشور خواهد بود که ميبایست بستر پيشرفت همهجانبه کشور را فراهم سازد .هر چند از منظر مفاهيم و تدابير؛ الگوي
ایراني اسالمي پيشرفت را باید در زمره اسناد باالدستي و یک منظومه جامع از مفاهيم و ابداعات موثر در مسير رشد و اعتالي کشور
قلمداد کرد ليکن تحقق این الگو نيازمند بهرهمندي از سطح مناسبي از زیر ساختهاي مرتبط است که یکي از مهمترین این زیر
ساختها؛ زنجيره تامين جهت پيادهسازي تدابير و مالحظات آن است .مدیریت زنجيره تامين شامل برنامهریزي یکپارچه و اجراي
فرآیندهاي مختلف است .این زنجيره شامل جریان مواد ،جریان اطالعات و جریان سرمایه است .مدیریت جریان خدمات و
اطالعات از یک نقطه به مقصد ،به عنوان مدیریت زنجيره تامين ناميده مي شود( .کورپال و همکاران )6:1311:مساله کليدي در
یک زنجيره تامين مدیریت کنترل و هماهنگي تمامي فعاليتها است؛ موضوعي که راهبري الگو نيز بدان وابسته است و با توجه به
اینکه امروزه مدیریت زنجيره تامين 1به عنوان یکي از مباني زیرساختي در دنيا مطرح است( .کرد و گاشاهي )1:1312 :لذا به عنوان
یک بحث مبنایي و ریشهاي در هر الگو توسعهاي حائز اهميت است.البته یکي از آفتها پيرامون زنجيره تامين که ميتواند خطراتي
را در مسير راهبري الگو متوجه سازد این است که اتصال یکپارچه از عناصر مختلف در زنجيره تامين به تدریج و بعضا بي ثمر مي
شود .به منظور حل این ناکارآمدي ،فناوريهاي مختلف اعمال مي شود .که یکي از معتبرترین آنها فنآوري بالکچين 2بعنوان روش
جدیدي براي تغيير کلي قواعد بازي است (تيان فنگ .)3:1314 :بالکچين پنجمين پارادایم محاسباتي انقالبي است که فرصت بي
نظير انتقال ارزش از طریق وب را فراهم مي کند .بالکچين یک دفترکل توزیع شده جهاني است (گوش و تان.)10:1316 :از
آنجاکه برخي از آسيب هاي وضع موجود کشور معلول اشکاالت موجود در فرایند برنامه ریزي کشور است  .لذا آسيب شناسي اسناد
برنامه اي کشور در فرایند تدوین ،تصویب و اجرا ميتواند تا حد بسياري آسيب هاي مربوط به اجراي الگوي ایراني اسالمي پيشرفت
را التيام بخشد .با استفاده از نتایج حاصله مي توان از آفات محتمل مانند غفلت از اجرا و برداشت ها و اقدامات غيرمنطبق با متن و
روح الگوي اسالمي ایراني پيشرفت پيشگيري کرد(.آسيب شناسي اسناد برنامهاي کشور با رویکرد پيشرفت اسالمي ایران)3:1400:
در بين مدلهاي زنجيره تامين اما ،مدل زنجيره تامين سبز از انطباق بيشتري با روح برنامههاي توسعه برخوردار است و طبيعي
است اگر قصد ارتقا و بهبود راهبري را داریم ميبایست از مدلهایي بهره برده شود که از انطباقپذیري باالتري برخودار باشد و
بدین منظور این مدل به عنوان مبنایي جهت راهبري بخشي از فرآیندها و تدابير پيشنهاد و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 -2مساله تحقیق
مدیریت زنجيره تامين امروزه یکي از اجزاي بسيار مهم در استراتژي ها رقابتي به حساب مي آید و در افزایش بهرهوري،
سودآوري و موفقيت نقش بسيار موثري دارد .امروزه رقابت ،از رقابت بين کشوري یا سازماني به رقابت بين زنجيره تامين تغيير
یافته است و به همين دليل بهبود در زنجيره تامين به ضرورتي براي بقاي تبدیل شده است (گوجوکو و همکاران.)6:1310:
به طور کلي تا کنون سه نوع مدیریت زنجيره تامين بر اساس کانون تمرکز آن بر فعاليت ها معرفي شده است .مدیریت زنجيره
تامين چابک ،3مدیریت زنجيره تامين ناب 4و مدیریت زنجيره تامين سبز 1که بر عوامل زیست محيطي تاکيد دارد.
با توجه به تحوالت عظيم رخ داده در زمينه مسائل زیست محيطي در چند سال اخير ،مانند تشدید نگراني هاي اجتماعي در
مورد از بين رفتن محيط زیست طبيعي ،کنترل و نظارت ها بر عملکرد دولتها به منظور در نظر گرفتن مالحظات زیست محيطي
در فعاليت هایشان افزایش یافته است .با افزایش این توجه بر بکارگيري فعاليت هاي متناسب با محيط زیست ،پياده سازي مدیریت
زنجيره تامين سبز را در دستور کار قرار گرفته است (پاک.)11:1311 :
فعالسازي موقعيت ارتباطي ایران و قابليتهاي سرزميني از رهگذر زیرساختهاي پيشرفته براي تبدیل کشور به چهارراه
ارتباطات بينالمللي و قطب راهبردي علمي ،فناوري و اقتصادي.گسترش روند خشکسالي ،بهره برداري غيرعلمي از منابع ،قابليت
هاي سرزميني ،تخریب و آلودگي محيط زیست و افزایش مخاطرات امنيت غذایي(.آسيب شناسي اسناد برنامهاي کشور با رویکرد
پيشرفت اسالمي ایران )2:1400:نيازمند بهرهمندي از زیرساختي مناسب براي پيادهسازي و راهبري است.
از سوي دیگر الگوي ایراني اسالمي پيشرفت که منبعد الگو بيان مي گردد ،این گونه توصيف شده است که تا سال 1444
ایران به پيشتاز در توليد علوم انساني اسالمي و فرهنگ متعالي در سطح بين المللي تبدیل شده و در ميان پنج کشور پيشرفته جهان
در توليد اندیشه ،علم و فناوري جاي گرفته و از اقتصادي دانشبنيان ،خوداتکا و مبتني بر عقالنيت و معنویت اسالمي برخوردار و
داراي یکي از ده اقتصاد بزرگ دنيا گردد.تا آن زمان ،سالمت محيط زیست و پایداري منابع طبيعي ،آب ،انرژي و امنيت غذایي با
حداقل نابرابري فضایي در کشور فراهم شده؛ کشف منابع ،خلق مزیتها و فرصتهاي جدید و وفور نعمت براي همگان با رعایت
عدالت بين نسلي حاصل شده است .فقر ،فساد و تبعيض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومي و تأمين اجتماعي جامع و
1 Supply Chain
2 Blockchain
3 Agile Supply Chain Management
4 Lean Supply Chain Management
5 Green Supply Chain Management
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فراگير و دسترسي آسان همگاني به نظام قضایي عادالنه تأمين شده است .این الگو نسخه اي راهبردي است که مؤلفه هاي جهان
بيني حاکم بر تمدن اسالمي ـ ایراني را ارائه مي دهد و مدلي از خرد و اندیشه ي ایراني براي رسيدن به آرمان اسالمي است.
(امرائي ،حسن)42:1313 :
این وظيفه اما بر عهده زنجيره تامين است که با اضافه کردن مفهوم "سبز" ،به مفهوم مدیریت زنجيره تامين ،محققان موضوع
رابطه مستقيم زنجيره تامين با مسائل زیست محيطي را نيز مورد توجه ميدهند .مفهوم مدیریت زنجيره تامين سبز ،هم زمان با
انقالب کيفيت 1در سال  1130و انقالب زنجيره تامين در سال  1110پا به عرصه گذاشت (سمان و همکاران ،)6:1310 :اما اولين
مطالعه در این زمينه ،در سال  1114توسط وب لي و با تاکيد بر خرید سبز صورت گرفت (حاجي خاني و همکاران.)0:1310:
با روشن شدن اهميت مدیریت زنجيره تامين سبز و مزایاي حاصل از بکارگيري آن ،کشورهاي در حال توسعه نيز در سالهاي
اخير به بکارگيري مدیریت زنجيره تامين سبز روي آورده اند .در کشورهاي در حال توسعه از روش هاي سبز در زنجيره تامين خود
استفاده مي کنند ،اما هدف از بکارگيري این اقدامات و روش هاي کاهش ميزان آلودگي هاي زیست محيطي است .حال آنکه ،باید
این نگاه تغيير داده شود و هدف از بکارگيري اقدامات سبز باید جلوگيري از ایجاد آلودگي و مسائل زیست محيطي تعریف شود .به
عبارت دیگر ،بکارگيري رویکردي پيشگيرانه در مورد مسائل زیست محيطي باید مورد توجه قرار گيرد(راو.)6:1330 :
در خصوص کارآیي اقدامات برنامه ریزي شده در زنجيزي تامين اما اطمينان از کفایت و صحت اقدامات بخصوص در مرحله
مبادله پيام ها و ردیابي اقدامات یک دغدغه اساسي است که امروز با توجه به ظهور فناوريهاي نوین نظير فنآوري بالکچين تا حد
قابل قبولي بهبود یافته است .با استفاده از بالکچين اعتماد و امنيت در چرخه ارتقا مي یابد و مي توان در زنجيره تامين مانند توليد
کنندگان ،صادر کنندگان ،وارد کنندگان ،بنادر ،گمرک و  ...را براحتي مورد رصد قرار داد( .رضایي و طائي زاده.)1:1313 :

با افزایش نگراني هاي زیست محيطي ،یک اتفاق نظر جمعي مبني بر در نظر گرفتن مسائل زیست محيطي در زمينه مدیریت
زنجيره تامين ،همراه با صنعتي شدن بوجود آمده است  .به عبارت دیگر ،ایجاد و بکارگيري محصوالت ،اقدامات و فرایندهایي که
تاثير بسيار کمي بر اکوسيستم 2مي گذارند ،به موضوعي مهم در مدیریت زنجيره تامين تبدیل شده است  .از این رو روي آوردن به
موضوع مدیریت زنجيره تامين سبز ضرورت یافته است.
مدیریت زنجيره تامين سبز که ریشه در دو موضوع اساسي مدیریت زیست محيطي و مدیریت زنجيره تامين دارد  ،به دنبال
کاهش اثرات نامطلوب ناشي از فعاليت هاي زنجيره تامين و حداقل کردن ميزان استفاده از مواد و انرژي است .مدیریت زنجيره
تامين سبز مي تواند اثرات زیست محيطي منفي ناشي از صنعتي شدن راه بدون فدا کردن کيفيت ،هزینه ،قابليت اطمينان ،عملکرد
و راندمان کاهش دهد .مدیریت زنجيره تامين سبز به عنوان یک فلسفه مدیریتي که تاثير بسزایي در کاهش آلودگي هاي زیست
محيطي و افزایش اثربخشي دارد ،در سال هاي اخير بسيار مورد توجه محققان قرار گرفته است .بنابراین ،مطالعه و بررسي در این
زمينه در این برهه از زمان بسيار به موقع و ضروري به نظر مي رسد (ژو و همکاران.)3:1336 :
در کشوري مانند ایران ،که یک کشور در حال توسعه مي باشد ،ضروري است در یک اقدام پيشگرانه ،مسائل زیست محيطي
مورد توجه قرار گيرد .برخورداري ایران از جایگاه راهبردي سرزميني ،رتبه برتر در منابع انرژي و معدني ،تنوع اقليمي ،ظرفيتهاي
فالت مرکزي ،جلذبههاي گردشگري ،خطوط ساحلي و مرزهاي بينالمللي ،سرمایه انساني جوان و مستعد ،تجربيات مدیریتي و
ظرفيتهاي علمي و فناوري ،زمينهساز پيشرفت و تحول دریاپایه و خشکيپایه به عنوان قطب ارتباطات منطقهاي و بينالمللي است.
(سند الگو ایراني اسالمي)1:1400:
اثرات مدل بهبود مدیریت زنجيره تامين سبز با رویکرد بالکچين شامل موارد خالقانه ي زیر است:
 ارتقا تأمين کنندگان از طریق سيستم هاي مدیریتي که قادر به شناسایي و مدیریت خطرات زیست محيطي واجتماعي درگير در عمليات خود باشند
 ایجاد یک چارچوب براي ارزیابي عملکرد ارزیابي تأثيرات بر محيط زیست همکاري نزدیک صنایع مختلف با تامين کنندگان براي بهبود عملکرد لجستيکي در راستاي حفاظ از محيط زیست(ميژاگان و همکاران.)13:1311 :
در پایان نيز الزم به توضيح است بهبود مدیریت زنجيره تامين سبز مي تواند موجب مشخص شدن ورودي ها یا تغييرات براي
توليد محصوالتي قابل بازیافت تر ،کاهش ميزان مواد اوليه سمي مورد استفاده ،افزایش قابليت استفاده مجدد و سایر موارد ميشود.
در این پژوهش قصد داریم با الگوبرداري از تاثيرات فناوري بالکچين بر مدلهاي زنجيره تامين سبز به عنوان یکي از مهمترین
پيشرانهاي تحقق برنامههاي توسعه در سطح جوامع و تعميم آن بر بخشي از ارکان تدابير پيشنهادي در الگوي ایراني اسالمي
پيشرفت نسبت به بهينهسازي شيوههاي اجرا و افزایش عمق اثر تدابير پيشنهادي نائل گردیم.
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ساخت کلي الگو باید متناسب با اهداف ،جهتگيريها و ارزشهاي مورد نظر جامعه باشد .الگوهاي مختلف برنامهریزي
ميتوانند از نظر ساخت الگو داراي تفاوتهاي چشمگيري باشند .هرچند روشهاي تکنيکي محاسبات و برآوردها در تمام الگوهاي
برنامهریزي داراي تشابههاي بسيار است اما باید تأکيد کرد آنچه یک الگوي برنامهریزي را از الگویي دیگر متمایز ميسازد ،ساخت
کلي الگو است بهطوري که مشخص ميسازد چه مسایلي بهطور مستقيم در الگو مورد نظر قرار گرفته و حصول به چه اهداف
مشخصي مورد توجه بوده است .از اینجا است که در هر نظام برنامهریزي ،تدوین و انتخاب الگوي مناسب داراي جایگاه ویژه و
بسيار با اهميتي است(.عظيمي ،حسين)42 :1310:
اکنون ملت ایران با همه دستاوردها و تجارب و عبرتهاي ارزشمند خود ،رسالتي ملي و انساني و اسالمي بر عهده دارد .این
ملت در گام دوم انقالب اسالمي و در عصر پيشرفتهاي پرشتاب علمي و اطالعاتي و ارتباطي و شناختي  ،وظيفه دارد توانمندیها و
ظرفيتهاي تمدني ایران و اسالم را با استفاده از علم و فناوري روز و تجارب بومي و جهاني براي نيل به تمدن نوین اسالمي_ایراني
شکوفا سازد و آن را براي حل مسائل اساسي کشور و تعالي و سعادت خود ،به خدمت درآورد .همزمان ،موظف است که توانمندي
خویش را براي التيام آالم مسلمانان و مردم جهان و دستيابي ایشان به سعادت ،تقدیم دارد .دستيابي به این هدف ،با "پيشرفت" در
عرصههاي فکر و علم و معنویت و حيات ،فراهم ميشود .این پيشرفت به الگویي جامع و بلندمدت نياز دارد تا مسير و مقصد آن را
معين و تحوالتش را هدایت کند .فعالسازي موقعيت ارتباطي ایران و قابليتهاي سرزميني از رهگذر زیرساختهاي پيشرفته براي
تبدیل کشور به چهارراه ارتباطات بينالمللي و قطب راهبردي علمي ،فناوري و اقتصادي.گسترش روند خشکسالي ،بهره برداري
غيرعلمي از منابع ،قابليت هاي سرزميني ،تخریب و آلودگي محيط زیست و افزایش مخاطرات امنيت غذایي است(.سند الگوي
ایراني اسالمي.)11:1400:
مفهوم توسعه پایدار در برگيرنده شرایط محيط انساني و طبيعي در فعاليت هاي توسعه اي بود ،با این وجود توسعه پایدار هدف
آرماني کليه جوامع است .اگر چه مشکالت خاص و گسترده باعث شده توجه و تأکيد کشورهاي جهان سوم بيشتر بر حصول توسعه
باشد تا پایداري آن ،ليکن باید توجه داشت حذف شکاف کنوني ميان دو دنياي توسعه یافته و در حال توسعه ،بدون پایداري ،فرآیند
توسعه امکان پذیر نيست (زاهدي و نجفي .)4:1334:از این رو مفهوم پایداري توسط کميسيون جهاني محيط و توسعه اینگونه
تعریف شده است :توسعه اي که نيازهاي نسل فعلي را تأمين مي کند ،بدون اینکه توانایي نسل هاي آتي را در تأمين نيازهایشان به
مخاطره بياندازد .ازطرفي ميتوان توسعه پایدار را فرآیند تغيير در استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاريها ،سمت گيري توسعه
تکنولوژي و تغيير ساختاري و نهادي ناميد ،که با نيازهاي حال و آینده سازگار باشد (شجاعي و نوري.)6:1336

 -2-3زنجیره تامین سبز
لي در سال  2001فرایند مدیریت زنجيره تامين سبز بدین شکل طراحي کرد (لي:)13:1333 :
طراحي سبز :طراحي سيز به این معني است که باید شرح کامل زیست محيطي ،سالمت انسان و ایمني محصول را در نظر
بگيرد و هدف آن جلوگيري از آلودگي در منبع است .به عنوان اصلي براي توسعه زنجيره تأمين استفاده نمود.
مواد سبز :مواد سبز که مواد آگاهي زیست محيطي نيز ناميده ميشود به موادي اشاره دارد که منابع و انرژي کمتر مصرف نموده
و سر و صداي کمتر ایجاد مي نماید ،غيرسمي بوده و موجب نابودي محيط زیست نميشود .بهره وري سبز بسيار بزرگ تر از تمام
بهره وري مدیریت است .در روند انتخاب مواد ،باید مواد با سهولت بازیابي و مستقل از محيط انتخاب شود.
توليد سبز :نيز به عنوان توليد پاک شناخته شده است .در مراحل مختلف توسعه و یا در کشورهاي مختلف ،نامهاي توليد سبز
متفاوت است .اما معناي اصلي آن همان است و به معناي استفاده از استراتژي هاي دفاع از آلودگي براي کاهش آلودگي و با دیدگاه
افزایشي راندمان توليد و کاهش مخاطرات انساني و زیست محيطي مي باشد.
بازاریابي سبز :هدف از بازاریابي سبز ایجاد هماهنگي ميان اهداف توسعه اقتصاد و توسعه محيط زیست و توسعه اجتماعي و
ارتقاء ادراک توسعه پایدار کل ميباشد .بازاریابي سبز به ميزان منافع سرمایه گذاري ،نگران منافع جامعه نيز ميباشد .این نگراني ها
شامل :اوال جمع آوري اطالعات در خصوص سازگاري با محيط زیست ،ثانيا نگراني اینکه چگونه بسته بندي محصول ،حمل و نقل
کاال ،استفاده از محصول و دفع مواد زائد از محصول عالوه بر تحقيق در انتخاب مواد سبز محصول ،پيکربندي کاربردي کاال و
محصوالت بر محيط زیست مؤثر بوده و ثالثا ،توجه به ارتقاء فروش سازگار با محيط زیست ،ایجاد تصویر خوب و سبز در جامعه،
گسترش تأثير شرکت بر دوستي محيط زیست ،و در عين حال سازماندهي قيمت گذاري و توزیع تجاري سبز مي باشد.
مصرف سبز :مصرف سبز یعني تالش در انتخاب محصول و خدمات سازگار با محيط زیست براي استفاده و مقابله با محصول
زائدي که ممکن است براي محيط زیست مضر باشد .تنها تعداد کمي از محصوالتي که اصطالحا سبز ناميده ميشوند ،به طور واقعي
براي محيط زیست بي ضرر ميباشند .سه محدوده اصلي مصرف سبز شامل مصرف محصول بي ضرر سازگار با محيط زیست،
اجتناب از آلودگي در طي فرآیند مصرف ،اجتناب از مصرف محصولي که ممکن است محيط را آلوده کند ،ميباشد.

بازیافت سبز :بازیافت سبز آخرین قسمت از مصرف سبز است که به معني بازیافت محصول و یا محصول زائد است که ممکن
است نقص داشته باشد .دور نگهداشتن خط از هدر رفتن منابع و آلودگي پایين تر ،و اجتناب از آسيب رساندن به محيط و جامعه در
طول فرآیند از اهداف بازیافت سيز ميباشد.
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پيش بيني مي شود که بالکچين  ،زنجيره تامين و صنعت لجستيک را تغيير دهد (مار .)13:1316:زنجيره هاي تامين مي توانند
شامل صدها تامين کننده جزئي ،در بسياري از کشورها و مناطق مختلف باشند و در نتيجه یک فرآیند پيچيده و گسترده براي مرور
و مدیریت آن باشند .به دليل پيچيدگي و فقدان شفافيت زنجيره هاي تامين فعلي توجه به اینکه چگونه مي توان از آن براي ایجاد
شفافيت و قابليت ردیابي استفاده کرد در زمان هاي اخير پدیدار شده است .یکي از مشکالت زنجيره هاي تامين بزرگ و پيچيده
امروز ،دشواري براي درگير کردن طرف ها براي دانستن ارزش واقعي محصوالت به دليل فقدان شفافيت در سيستم فعلي است چرا
که تعيين این که زنجيره هاي تامين شامل اعمال غير قانوني یا غيراخالقي نمي شوند ،دشوار است (مار.)13:1316:
هر بار که یک محصول از یک طرف به یک گروه در زنجيره تامين منتقل مي شود ،این تراکنش مي تواند به طور تغيير
ناپذیري با استفاده از بالکچين ثبت شود ،در نتيجه یک سند دایمي از تاریخ محصول ایجاد شود (وورابوترا  .)16:1314:پيش بيني
مي شود که بالکچين یک پلتفرم زنجيره تامين جهاني شود .پيش بيني اقدامات مرتبط با ،به عنوان مثال ،یک فرآیند زنجيره تامين،
مي تواند به طور تغيير ناپذیري به وسيله استفاده از بالکچين ثبت و ایمن شود ،در نتيجه یک سابقه ماندگار ،شفاف و قابل ردیایي
از اقدامات زنجيره تامين ایجاد مي کند:
ثبت کميت و انتقال دارایي ها مانند پالت ها ،تریلرها ،کانتينرها و غيره هنگامي که بين گره هاي زنجيره تامين حرکت مي
کنند؛
ردیابي سفارشات خرید ،تغيير سفارشات ،رسيد ،اطالعيه هاي حمل و نقل و یا سایر اسناد مرتبط با تجارت؛
اختصاص یا تایيد گواهينامه ها با ویژگي هاي خاصي از محصوالت فيزیکي :براي مثال ،تعيين اینکه آیا یک محصول غذایي
ارگانيک یا سالم است یا خير؛
پيوند دادن کاالهاي فيزیکي به شماره سریال ،بارکدها ،برچسب هاي دیجيتالي مانند RFIDو غيره
به اشتراک گذاري اطالعات در مورد روند توليد ،مونتاژ ،تحویل و نگهداري محصوالت با تامين کنندگان و فروشندگان
(وورابوترا.)14:1314 :
ویژگي هاي تکنولوژي بالکچين که در باال ذکر شد ،باعث ایجاد چندین کاربرد جدید در صنایع مي شود و پتانسيل ایجاد مدل
هاي کسب و کار جدید را فراهم مي آورد( .کاتاليني و همکاران.)11:1311:،
کاربرد تکنولوژي بالکچين در فضاي پرداخت هاي فرامرزي باعث حذف موسسات مالي واسطه مي شود و و هزینه هاي
تراکنش هاي تحميل شده از سوي بانک ها کاهش مي یابد .مک کينزي تخمين مي زند که کاربرد بالکچين هزینه هر کسب و
کار فرامرزي را تا حدود  42درصد کاهش مي دهد .هزینه ایجاد شبکه با ترکيب دفتر کل بالکچين با توکن هایي که اجازه توسعه
بازار غير متمرکز را ميدهد ،کاهش مي یابد .توکن ها به عنوان انگيزه اي براي افراد عمل مي کنند تا منابع را براي رشد پلت فرم
مشارکت دهند و این عاملي است که نياز به بازیگر مرکزي هزینه بر جهت ساخت و حفظ پایگاه داده را از بين مي برد.

 -4پیشینه پژوهش
تا کنون تحقيقات و مطالعات زیادي در زمينه مدیریت زنجيره تامين سبز انجام شده است و تعاریف مختلف را براي مدیریت
زنجيره تامين سبز در نظر گرفته اند (التایب و همکاران )1:1331 :ولي هنوز تعریف واحد و جامعي از مدیریت زنجيره تامين سبز
ارائه نشده است .در مطالعات انجام شده در سال  2001توسط سيمپسون و همکاران و نيز در بررسي هاند فيلد و همکاران ،مدیریت
زنجيره تامين سبز بصورت در نظر گرفتن مالحضات زیست محيطي در فرایند تصميم گيري و در هر مرحله ،از مدیریت مواد در
سازمان تا حمل و نقل و رسيدن کاال به دست مصرف کننده نهایي تعریف شده است (کومار و کومار.)1:1310 :
ژو و همکاران در سال  ،2013مدیریت زنجيره تامين سبز را الگویي قدیمي براي سازمان ها به منظور رسيدن به دو هدف هم
زمان سود و سهم بازار با کاهش اثرات و خطرات زیست محيطي و باال بردن کارایي زیست محيطي تعریف کردهاند .تعریف دیویس
و هاچمن از مدیریت زنجيره تامين سبز عبارت است از :تالش هاي هماهنگ در مدیریت زنجيره تامين سبز بيش از اجراي چند
فعاليت ساده سازگار با محيط زیست است بلکه عبارت است(دیویس و هاچمن.)11:1331 :
در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ،مطالعاتي در داخل و خارج از کشور صورت گرفته اند که محققين در این پژوهش سعي
نموده اند تا نزدیکترین این پژوهش ها را مورد بررسي قرار دهند .با این حال عمده منابع مقاالت مرتبط با موضوع که در سطح بين
المللي در نشریه هاي علمي به چاپ رسيده اند که بخشي از آن در جدول ادامه ارائه مي گردد:
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ردیف

1

عنوان

تاثير بالکچين بر گردش

رضایي و طائي زاده

اطالعات زنجيره تامين

()1313

عوامل کليدي موفقيت براي
2

پياده سازي بالکچين در
مدیریت زنجيره تامين
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جدول  :1پیشینه پژوهش
نویسنده (سال)

بشيري و رضایي
پور ()1313

فناوري بالکچين و روابط آن

صابري و همکاران

با مدیریت پایدار زنجيره تأمين

()1310

تأثير عوامل محرک اجراي
4

مدیریت زنجيره تأمين سبز بر

محمدي و امامي

عملکرد شرکت هاي توليدي

()1316

کوچک و متوسط
تأثير استراتژي مدیریت زنجيره
1

تأمين پایدار بر عملکردهاي
مدیریت زنجيره تأمين در

فلورسکو ()2011

صنعت توزیع نفت و گاز
تأثير روش هاي مدیریت
6

زنجيره تأمين سبز بر عملکرد
پایداري

ساکایا و سزن
()2011

خالصه نتایج

بالک چين ظرفيت پاسخ به چالش هاي جدي مدیریت اطالعات در زنجيره تامين
را دارد .بهبود ساختاري امنيت اطالعات موجب تقليل کنترلهاي دست و پا گير
شده و دسترسي به اطالعات تسهيل خواهد شد .همچنين برخورداري از داده و
اطالعات با قابليت اعتماد باال دانش قابل اعتمادتري فراهم خواهد کرد .این مقاله
چارچوبي جدید براي مدیریت اطالعات زنجيره تأمين با ساختار بالک چيني در
بستر اینترنت اشياء ارائه نموده است .چارچوب جدید نشان ميدهد ،چگونه ساختار
بالک چين ميتواند در ردیابي رخدادها ،سرعت مبادله اطالعات ،امنيت داده هاي
اشتراکي و بهرهگيري از هوش ماشين در أخذ تصميمات زنجيره تامين کمک کند.
در نتيجه مدیریت صحيح اطالعات با ساختار جدید شفافيت ،صحت ،سرعت،
امنيت ،دسترسي به اطالعات و اعتبارسنجي داده ها بهتر شده و کارائي زنجيره
تامين ارتقاء خواهد یافت.
زنجيره تامين با مشکالتي از جمله اتصال پيچيده اعضاي شبکه زنجيره ،مدیریت
موجودي ،تنظيم شبکه توزیع ،استراتژي توزیع ،گردش اطالعات و تراکنشهاي
مالي روبرور است و بهره گيري از بالک چين مزاي ایي از جمله کاهش یا حذف
تقلب و خطاها ،بهبود مدیریت موجودي ،کم کردن هزینه هاي حمل و نقل،
کاهش تاخير بواسطه کارهاي کاغذي ،شناسایي سریعتر مسائل ،افزایش اعتماد
مصرف کننده و شریک ،کاهش هزینه تراکنش ،قابليت تمرکز زدایي و افزایش
امنيت و انعطا فپذیري عمليات کسب و کار را به همراه داشته .نتایج بررسي ها
نشان ميدهد عوامل کليدي موثر بر پياده سازي بالکچين جهت مدیریت زنجيره
تامين در  4دسته قابل ارایه ميباشند که عبارتند از :خدمات و رضایت مشتري ،رشد
و نوآوري ،سيستم هاي سفارش دهي ،عملکرد مالي و عملکرد داخلي سازمان
چهار دسته از موانع پذیرش فناوري بالکچين معرفي شده اند .موانع بين سازماني ،
درون سازماني  ،فني و خارجي .تحول واقعي تجارت و زنجيره تامين با هدایت
بالکچين هنوز در حال انجام است و در مراحل اوليه است.
نتایج نشان داد که ابزار اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از روایي و پایایي الزم
برخوردار است .یافته هاي پژوهش بيانگر اینست که اجراي مدیریت زنجيره تأمين
سبز بر عملکرد محيطي و عملياتي شرکت تأثير مثبت و معنادار دارد و اجراي
مدیریت زنجيره تأمين سبز بر عملکرد اقتصادي شرکت تأثير معناداري ندارد .نتایج
این پژوهش مي تواند مورد استفاده مدیران شرکت ها و نيز دست اندرکاران
شرکت شهرک هاي صنعتي و نيز مسئوالن محيط زیست واقع گردد.
نتيجه این پژوهش بدین شرح است که استراتژي هاي مدیریت زنجيره تأمين
پایدار تأثير مثبت و معناداري در عملکردهاي مدیریت زنجيره تأمين دارد .در
مطالعه در نظر گرفته شده است .به طور کلي  ،یافته هاي این مطالعه مي تواند
توسط شرکت هاي فعال در توزیع نفت و گاز براي طراحي استراتژي هاي مدیریت
زنجيره تأمين پایدار جهت آگاهي از الزامات مربوط به فعاليتهاي بيشتر در راستاي
محيط زیست و اجتماعي و کنار آمدن بهتر با انتظارات مدیریت زنجيره تامين
پایدار مورد استفاده قرار بگيرد.
در نتایج آنچه که مشهود است ،به جز خرید سبز  ،به نظر مي رسد که کليه ابعاد
 GSCMحداقل با یکي از ابعاد عملکرد مرتبط است .نتایج حاکي از اهميت
 GSCMدر بهبود عملکرد پایداري است .الزم به توضيح است در حالي که
مطالعات بسيار کمي در رابطه با رابطه بين  GSCMو پایداري شرکتي وجود
دارد  ،این مطالعه صورت گرفته است.

 -5روش تحقیق
مطالعه حاضر کاربردي بوده و در زمره مطالعات مروري قرار گرفته است .این مطالعه که در سال  2022-2021شکل گرفته است
مجموعه مطالعات منتشره شده (نزدیک به  40مقاله) در محدوده زماني سال هاي  2011تا  2021را مورد بررسي قرارداده است .بررسي با
استفاده از پایگاه هاي اطالعاتي ایراني و بين المللي براي و یافتن مقاالتي که عناوین آنها داراي واژه هاي جستجوي ذیل باشند ،انجام گردید:
زنجيره تامين سبز ،بالکچين و شاخصهاي تدابير آلگوي ایراني اسالمي پيشرفت .در ابتدا جستجوي کامپيوتري مقاالت در پایگاه هاي
اطالعاتي نظير  Scopus ،Science Directو  Google Scholarبراي یافتن مقاالتي که عناوین آنها داراي واژه هاي مذکور بود،
انجام گردید .پس از جستجوي اوليه با استفاده از کليدواژه ي فوق ،مقاالت اوليه استخراج شد .پس از بررسي عنوان ،چکيده و متن این مقاالت
توسط پژوهشگر ،تعداد زیادي از آنها به دليل تکراري بودن و یا پرداختن به موضوعات غيرمتبط حذف شدند؛ به طوریکه درنهایت با در نظر
گرفتن تمامي معيارهاي مد نظر مطالعه ،تعداد محدودي از مقاالت انتخاب و بررسي شدند .در ادامه جهت تجزیه و تحليل داده ها از به روش
هاي کد برداري ،فيش برداري و روش طوفان فکري استفاده شد .یکي از روش هاي رایج مورد استفاده براي ایجاد ایده ،روش طوفان فکري
مي باشد .در این مقاله از ایده پردازي با روش طوفان فکري گروهي توسط محققين صورت گرفت .معيار این ایده پردازي ها ،تطبيق زنجيره
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تامين سبز در بستر فنآوري بالکچين با الگوي ایراني اسالمي پيشرفت مي باشد .در جلسات طوفان فکري براي خلق ایده ،عوامل موثر مورد
بررسي قرار گرفت و تمام نظرات و پيشنهادات در قالب ایده ،بدون هيچ انتقادي ،یادداشت شد زیرا ممکن است ایده هاي غير معمول ،جرقه اي
براي ایجاد ایده هاي جدید و نو باشد؛ در نتيجه در این جلسات ایده هاي قابل اجرا مطرح شد که از ميان آنها ،بهترین ایده ها توسط محققين
انتخاب شدند و در ليستي آورده شدند .چهار قاعده اساسي که باید در طوفان فکري رعایت شود به شرح زیر است .رعایت این قواعد ،منجر به
همافزایي در گروه ميشود که در نهایت سبب بروز خالقيت در اعضاي گروه ميشود .بر این اساس ،محدودیتي براي مطرح کردن ایدهها وجود
نخواهد داشت و طي یک فرایند طبيعي و بدون دخالت بيروني ،جمع بهطور پيوسته به ایدههاي بهتر دست خواهد یافت.

عدم محدودیت تعداد ایدهها :هرچه تعداد ایدههایي که توليد ميشوند بيشتر باشد ،احتمال دست یافتن به یک راهحل اساسي و
اثربخش بيشتر است.
اجتناب از انتقاد :اگر در مواجهه اوليه با یک ایده ،به جاي انتقاد از آن ،به توسعه و بهبود آن فکر کنيم ،یک جو مناسب براي
توليد ایدههاي غيرمعمول فراهم ميشود؛ و همچنين باعث بازشدن فکر افراد ميشود و استفاده از این متد سبب ایجاد دامنه زیادي
از راه حلهاي باورنکردني ميشود.

 -6نتیجهگیری
با مشاهده مطالعات انجام شده و تطبيق سازي تدابير پيشنهاد الگوي ایراني اسالمي پيشرفت با معيارهاي موثر در تامين
زنجيره سبز در بستر فنآوري بالکچين یافتهها در دو بخش قابل دستهبندي است.

 -1-6متغیرهای زنجیره تامین سبز در بستر بالکچین
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

ابعادي همچون عوامل مرتبط با سيستم ،عوامل سازماني (داخلي)  ،عوامل خارجي ،عملکرد مرتبط با محيط زیست ،عملکرد
اجتماعي و عملکرد اقتصادي استخراج شدند که هر کدام داراي چندین شاخص مي باشند .از این رو با بررسي مطالعات انجام شده
محققين دریافتند که مي توانند براي پيشبرد مدیریت زنجيره تامين سبز از معيارهاي رویکرد بالکچين بهره ببرد .اینکه چطور
بالکچين در زمينه زنجيره تأمين عمل مي کند هنوز درحال تفسير و توسعه است .زنجيره تأمين مبتني بر بالکچين ممکن است به
یک بالکچين مجاز خصوصي بسته با چندین الیه محدود نياز داشته باشند .اما ،براي یک مجموعه عمومي تر از روابط ،ممکن است
هنوز باز باشد .تعيين سطح حریم خصوصي ،یکي از تصميمات اوليه است .چهار موجودیت اصلي در زنجيره هاي تأمين مبتني بر
بالکچين نقش دارند که بعضا در زنجيره هاي تأمين سنتي دیده نميشوند(اشتاینر و بيکر.)11:1313 :
از سویي دیگر تکنولوژي بالکچين ميتواند حداقل پنج بعد کليدي محصول را برجسته و تشریح کند :ماهيت (محصول چيست)،
کيفيت (محصول چگونه است) ،کميت (چه مقدار محصول وجود دارد) ،مکان (محصول کجاست) و مالکيت (در هر زمان چه کسي
مالک آن است) .بدین طریق ،بالکچين نياز به سازمان مرکزي مورد اعتماد را حذف نموده و این سيستم را اجرا و حفظ مي کند و
اجازه ميدهد تا زنجيره تحت سرپرستي و معامالت را بررسي کنند .هنگامي که معامالت در ابعاد اطالعات بالکچين ذکر شده در
باال رخ دهند ،این اطالعات همراه با بروزرساني هاي قابل اثبات در دفاتر کل ثبت مي شوند .انتظار ميرود قابليت اعتماد و شفافيت
بالکچين سبب شود جریان اطالعات و مواد از طریق زنجيره تأمين تسهيل شده و به طور مؤثرتري صورت پذیرد .این تبدیل ممکن
است منجر به تغيير جهت وسيعتري از یک وضع اقتصادي با محصوالت بادوام صنعتي به وضعيت اقتصادي شخصيسازي اطالعات
شود .توليد به طور گسترده تري به دانش ،ارتباطات ،و اطالعات بستگي خواهد داشت نه لزوما به مشخصات مواد .براي مثال،
مشتریان ميتوانند اطالعات مفصل محصوالتي که اعتماد مشتریان در رابطه با مشخصات محصول را افزایش خواهد داد ردیابي
نمایند (تيان.)20:1314 :
ليتکه و همکاران ( )2011نيز عناصر اثر بخش بالکچين در زنجيره تامين را کارایي ،توافق (وفاق) ،هزینه و ایجاد حریم
خصوصي بيان مي کنند؛ و همچنين صابري و همکاران ( )2013براي بالکچين در حوزه ي مدیریت زنجيره تامين  4مولفه ي
درون سازماني (دانش و تخصص ،فرهنگ سازماني) ،بين سازماني (جلوگيري از افشاي اطالعات ،همکاري) ،شاخص هاي مرتبط با
سيستم (امنيت ،دستيابي به فناوري) و شاخص هاي برون سازماني (رقابت در بازار) را در نظر گرفتند .الزم به ذکر است که پياده
سازي بالکچين با توجه به نيازمندي به سرمایه گذاري کالن ،تخصص کافي ،تمایل شرکت ها و بستر الکترونيکي امري دشوار
خواهد بود ،به همين دليل محقق درصدد آن است تا مولفه هاي مستخرج از بالکچين را در مدیریت زنجيره ي تامين به کارگيري
نماید .با بررسي مقاالت مرتبط به نظر مي رسد چهار معيار مرتبط با سيستم ،درون سازماني ،بين سازماني ،برون سازماني به همراه
زیر معيارهاي خود تمامي مناظر مدیریت زنجيره تامين را پوشش مي دهند و در واقع در تمامي پژوهش هایي که در قالب ارتباط
بالکچين و مدیریت زنجيره تامين انجام شده ،نتيجه گيري شده اند .مدیریت زنجيره تأمين سبز در ایران هنوز در مرحله نوزادي
است شرکت هاي ایراني به اهميت مدیریت زنجيره تأمين سبز پي برده اند اما هنوز به اندازه کافي مدیریت زنجيره تأمين سبز به
مرحله اجرا در نيامده است .هنوز مشخص نيست که موانع اجراي مدیریت زنجيره تأمين سبز کدامند .اما به نظر مي رشد کمبود
ابزار هاي الزم ،مهارت هاي مدیریتي و دانش ،کمبود وضوح تأثير آن بر عملکرد موانع اصلي باشند .کمبود دانش پاسخگویان در
حوزه مدیریت زنجيره تأمين سبز مي تواند محدودیت براي پژوهش حاضر تلقي گردد .از این رو توصيه مي گردد شرکت هاي
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توليدي جهت بهبود عملکرد محيطي ،عملکرد عملياتي و عملکرد اقتصادي خود به عوامل محرک اجراي مدیریت زنجيره تأمين
سبز توجه کرده و به آن بياندیشند .همچنين پيشنهاد مي گردد شرکت هاي توليدي بزرگ بصورت موردي مورد بررسي قرار گيرند.
همچنين مي توان بين شرکت هاي توليدي واقع در صنایع مختلف مقایسه انجام داد.

 -2-6الگوی ايرانی اسالمی پیشرفت

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041
04

سند الگوي پایه پيشرفت شامل پنج بخش اصلي مباني ،آرمانها ،رسالت نظام جمهوري اسالمي ،افق و تدابير است .بنابراین
تدابير آخرین بخش سند الگوي پایه پيشرفت را شکل ميدهد که اجرایيترین یا عملياتيترین بخش سند است( .سند الگوي ایراني
اسالمي پيشرفت )1:تدابير اقداماتي کالني هستند که در ارتباط با هم و در نظامي منسجم و به هم پيوسته ،جامعه را از وضع
موجود به مطلوب ميرسانند که شامل  60تدبير ميباشد .پس از بررسي تدابير تسریع شده در الگوي ایراني اسالمي پيشرفت و
تطبيق آن با کارکردهاي موثر بر بکارگيري فنآوري بالکچين و زنجيره تامين سبز تدابيري که بيشترین قابليت الگوبرداري و
بکارگيري از این راهکارها را بهرهمند بودند در مجموع  14تدبير را شامل ميگردد که در صورت بکارگيري مدلها و راهکارهاي
ارائه گردیده در زنجيره تامين سبز بر پایه فنآوري بالکچين ميتوان به بهبود دستاوردهاي عملياتي الگو با اطمينان ،صحت و کفایت
باالتري دست یافت.
این تدابير عبارتند از :
 -1تقویت و گسترش توليد علم اصيل ،بومي و سودمند در شاخههاي علوم انساني با بهرهگيري از مباني و منابع اسالمي و
دانش بشري و ایجاد فرآیندها و سازوکارهاي کاربست روزافزون این دانشها.
 -2پشتيباني فزاینده و مطالبه متناسب از موسسات و شخصيتهاي علمي کشور براي گسترش مرزهاي دانش و مطالعات و
پژوهشهاي چندرشتهاي و ميانرشتهاي نوآورانه ،با هدف برآوردن نيازها و حل مسائل اساسي جامعه و بهرهگيري
دستگاههاي سياستگذاري و اجرایي و نظارتي از ظرفيت علمي کشور.
 -3گسترش تعامل اندیشهاي و دادوستد علمي پویا و پایدار نخبگان و موسسات علمي کشور در عرصه جهاني و حضور فعال
براي هنجارسازيهاي فراملي و بهرهگيري از شبکه جهاني دانایي.
 -4ارج نهادن به دانشها و مهارتهاي حرفهاي بومي و غيررسمي و شکوفاسازي آنها در تراز فناوريهاي صنعتي با
بهرهگيري از دستاوردهاي تازه علمي و تجارب تاریخي و بازسازي بازارهاي توليدي تخصصي به فراخور توانمنديهاي
بومي و قابليتهاي سرزميني.
 -1استقرار کامل نظام ملي نوآوري و نظام ملي و جامع استاندارد ،با ارتقاي دانش پایه ،گسترش شبکههاي علم و فناوري و
نوآوري ،همکاري دولت و موسسات علمي و پژوهشي و صنعتي و حمایتهاي زمينهگستر از تجاريسازي در فرآیند توليد
کاال و خدمات.
 -6آسان سازي ورود و افزایش توان رقابت و سهم کارآفرینان در قلمروهاي رقابتپذیري اقتصادي و اجتماعي مولد ،به ویژه
اقتصاد دانش بنيان ،و رفه موانع کسب و کار ،با تاکيد بر اصالح قوانين و مقررات و روندهاي اجرایي کشور.
 -0نوسازي دانش بنيان مجموعه هاي بزرگ صنعتي و کشاورزي و خدماتي ،به ویژه در زمينه راهبردي ،در پيوند با نظام
نوآوري خصوصا شرکتهاي دانش بنيان کوچک و متوسط و با هدف رقابتپذیري جهاني.
 -3ارتقاي دانش و توسعه بومي و تامين امنيت و تابآوري زیرساخت ،فناوري و خدمات فضاي مجازي با مشارکت مردمي و
همکاريهاي بينالمللي در تراز کشورهاي پيشرو جهان.
 -1گسترش بهرهمندي عادالنه از فرصتهاي فضاي مجازي سالم ،مفيد ،ایمن ،تبيين و گستراندن اخالق فضاي سایبري بر
پایه ارزشها ،فرهنگ و هویت اسالمي ایراني.
 -10اصالح ساختار بودجه کشور با تاکيد بر جدا کردن بودجه دولت از درآمدهاي حاصل از بهرهبرداري منابع طبيعي و
ثروتهاي عمومي و تامين آن از منابع درآمدي نسل حاضر و افزایش بهرهوري و صرفهجویي در هزینههاي دولتي.
 -11توقف صادرات مواد خام در پي  11سال از آغاز اجراي الگو و کاهش ساليانه دست کم 4درصد و جایگزیني آن با زنجيره
پيشرونده توليد ارزش افزوده ملي.
 -12مصون سازي و تقویت فرآیندهاي ،سياستها ،تصميمات و نهادهاي اقتصادي در برابر تکانههاي سياسي -اقتصادي
هدفمند و غيرهدفمند درونزا و برونزا.
 -13بهينهسازي مصرف آب و انرژي ،حفظ هواي پاک ،حفاظت و بهرهبرداري پایدار از محيط زیست و منابع حياتي همچون
خاک ،آب ،جنگل ،مراتع و تنوع زیستي و انجام فعاليتهاي زیربنایي ،اقتصادي و اجتماعي به فراخور ظرفيتهاي
بومشناختي با رعایت حقوق و اخالق زیستمحيطي بر پایه آموزههاي اسالمي.
 -14اصالح ساختار حکمراني و مدیریت انرژي کشور و ایجاد شبکه هوشمند ،یکپارچه و تابآور انرژي با بهرهمندي بهينه از
انرژيهاي تجدیدپذیر و پاک.
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کرد ،باقر ،گاشاهي ،حميدرضا .) 1312 ( ،شناسایي و اولویتبندي عوامل موفقيت در پيادهسازي مدیریت زنجيره تامين با
استفاده از تکنيک تصميمگيري فازي (مطالعه موردي :شرکت سيمان خاش)  ،ماهنامه علمي-تخصصي فناوري سيمان،
شماره  ، 62ص .44-30
محمدي سيد مهدي ،امامي نریمان  .)1316( .بررسي تأثير عوامل محرک اجراي مدیریت زنجيره تأمين سبز بر عملکرد
شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط .کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوین در مدیریت.
تبين ماهيت الگوي اسالمي ایراني پيشرفت.فصلنامه غلمي مطالعات الگوي پيشرفت اسالمي ایراني.104-01،)3(2 ،
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با بررسي هاي انجام شده در زمينه زنجيره تامين سبز در بستر بالکچين و تطبيق آن با الگوي ایراني اسالمي پيشرفت
پيشنهاد ميگردد که بهرهبرداري پایدار و عادالنه از عرصههاي طبيعي کشور به نحوي که کميت و کيفيت آنها براي
ادامه زندگي مطلوب نسلهاي آتي بشر و سایر موجودات زنده صيانت شود و سالمت محيط زیست در وضعيت پایدار و
ایمن قرار داشته باشد و همچنين حفاظت ،مدیریت و بهره برداري از منابع طبيعي تجدیدپذیر ،آب ،خاک و انرژي به
طوري که سامانه هاي زیستي قابل دسترس ،قادر به تضمين تداوم حيات مطلوب انسان و سایر موجودات زنده ميباشد.
پایدارسازي فرایند توسعه با تکيه بر حفاظت از محيط زیست و بهرهبرداري بهينه از منابع و تحقق توسعه پایدار ،مبتني بر
دانایي در عرصه زیست محيطي کشور ،به نحوي که ضمن ارتقاي کيفيت زندگي ،حقوق نسلهاي کنوني و آینده نيز
محفوظ بماند( .سياستهاي کلي نظام در دوره چشم انداز)2:
با توجه به نتایج پژوهشهاي انجام پذیرفته که بخشي از آنها در پيشينهي پژوهش ذکر گردیده مبني بر اینکه زنجيره
تامين سبز با اهداف بنيادین توسعه پایدار همگون و هم راستا بوده و نقش اثبات شدهاي در پيشبرد برنامههاي توسعه
داشته است لذا پيشنهاد ميگردد سياستگذاران تدابيري اتخاذ نمایند تا بکاري اصول و تدابير زنجيره تامين سبز بعنوان
بخش تفکيک ناپذیر اجراي تدابير لحاظ گردد.
نظر به اینکه مجموع پژوهشهاي انجام پذیرفته بر نقش محوري فنآوري بالکچين در بهبود زنجيره تامين سبز را اثبات
نموده است لذا پيشنهاد ميگردد زیرساختهاي الزم براي بکارگيري فرایندهاو راهکارهاي اجراي تدابير در پایهي فنآوري
بالکچين انجام پذیرد در پایان خاطرنشان ميگردد ارتباط تنگاتنگ تحقق تدابير الگو موفقيت یا عدم موفقيت آن
ضروري نماید تا به مالحظات تکميلي در زمينه مدل اجرایي و راهبردهاي تحقق آن به طور جدي مورد توجه قرار گيرد
در غير اینصورت تدابير در نظر گرفته شده صرفا یک خط مشي گذاري تئوریک و نظري محسوب ميگردد که منافعي
براي کشور به ارمغان نخواهد داشت.
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چکـیده
گل تجلیبخش زیبایی و لطافت است و همواره به ما متذکر میشود که زیبا زندگی کنیم هرچند کوتاه .در القای گل،
عواملی مانند بهارهسازی ،دوره نوری و سن گیاه مؤثرند .به نظر میرسد به کار بردن دماهای پایین قبل از رویش دوباره در
طول فصل رشد ،بر شکستن خواب ،وادارسازی و همچنین تعیین زمان گلدهی در گیاهان اثر مثبت دارد .عالوهبر وجود
دوره سرمایی ،تعیین مدت زمان سرمادهی نیز یکی از عوامل مهم در گلدهی است .در طول سرمادهی باید عواملی مانند
دمای بهینه سرمادهی ،مدت زمان سرمادهی و همچنین نیاز نوری برای گیاه در نظر گرفته شود .بنابراین برای گیاهان ،دما
یک نشانه اصلی محیطی است که تأثیر زیادی بر زمان گلدهی دارد .در بسیاری از گونهها FLC ،که فاکتور رونویسی
 MADS-BOXرا کد میکند ،ژن اصلی در بهارهسازی است که از طریق مهار چندین فعالکننده گل ،از جمله  FTو
 SOC1از گلدهی جلوگیری میکند.
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بیشک گل ،زیباترین شاهکار خلقت است که تماشای آن آرامش خاطر و لذت زایدالوصفی به ما انسانها میدهد .ایرانیان جزو
نخستین ملتی بودند که گل را به یکدیگر هدیه میدادند .نقوش به جای مانده از دوران گذشته که در آن عدهای شاخه گلی در
دست دارند مستند است .روایات گل و گیاه در ایران به ویژه در طراحی فضای سبز از سه هزار سال پیش اهمیت داشته و توسعه آن
در این سرزمین به صورت یک حرفه عمر  35ساله دارد .نخستین بار یک هلندی مقیم تهران به نام پرتیوا به اتفاق چند نفر از
هموطنان در باغ خود در تهران با وارد کردن بذر گل از هلند اقدام به پرورش گل در ایران کرد (ابراهیمی سیاهخلکی.)1414 ،
در صنعت گلکاری ،تاریخ کاشت و زمان گلدهی نقش حیاتی در برآوردن نیاز گل دارد ( Fragoso-Jimenez et al.,
 .)2020عالوهبر گلهای متداول ،عالقه به گلهای وحشی تقاضای جدیدی در بازار گل ایجاد کرده است و محصوالت زینتی
جدید به طور مداوم در سراسر جهان در حال توسعه هستند ( .)Cave and Johnston, 2010با این حال ،از آنجایی که
واکنشهای گلدهی در بسیاری از گونههای وحشی هنوز ناشناخته است ،تولیدکنندگان در توسعه محصوالت زینتی جدید و
برنامهریزی کشت آنها با مشکالتی مواجه هستند ( .)Fausey and Cameron, 2005بنابراین ،بررسی الزامات محیطی برای
دستکاری زمان گلدهی در گونه های وحشی ضروری است ()Hyun Im et al., 2020؛ زیرا رشد باید تنظیم شود تا تولید گلهای
با کیفیت در طول سال تضمین گردد (.)Fragoso-Jimenez et al., 2020
گلدهی ،شامل رویدادهای مهم و پیچیدهای در انتقال از مرحله رویشی به زایشی در چرخه زندگی گیاه است ( Luoa et al.,
 )2019که توسط فرایندهای درونزا و عوامل محیطی برونزا کنترل میشود .نور و دما به عنوان دو عامل محیطی برونزا نقش
حیاتی در انگیزش ،آغازش و بلوغ دارند .البته چگونگی گلدهی تحت تاثیر نور و دما بسته به گونههای مختلف متفاوت است
(ناصری .)1411 ،ناصری و ابراهیمی گروی ( )14۳1گزارش کردند اعمال تیمار سرمایی پس از تمایزیابی گل ،موجب طویل
شدن ساقه گلدهنده و در نهایت تسریع گلدهی نرگس میشود .اکبری و تهرانیفر ( )14۳۳اثر تیمارهای دمایی را بر روی زمان
ظهور ،ارتفاع ،تعداد ،قطر ساقه گل دهنده ،تعداد گرههای موجود در هر ساقه گلدهنده ،قطر اولین گلچه ،طول گل آذین و زمان
برداشت در گل مریم را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که تیمارهای دمایی پایین موجب کوتاه تر شدن دوره رشد و گلدهی شد
و گیاهچهها سریعتر به رشد و گلدهی رسیدند .ژو و همکاران ( )244۲بیان کردند دمای  4درجه سلسیوس باعث میشود سوخ
گل سوسن در زمان کوتاهی پس از کشت ،رشد خود را آغاز نمایند و توسعه و نمو آن در مراحل بعدی با سرعت بیشتری صورت
گیرد .شواهد اخیر در گیاه آرابیدوپسیس نشان میدهد تیمارهایی که سبب شکستن خواب میشوند ،بیان ژنهای بیوسنتزی اسید
جیبرلیک را تحریک میکنند .قرارگیری گیاه در معرض سرمای مرطوب به کاهش سطوح اسید آبسیزیک منجر شده و در نتیجه
جوانه زنی اندام ذخیرهای افزایش مییابد .به دنبال کاتابولیسم اسید آبسیزیک و تضعیف پیامرسانی اسید آبسیزیکِ وابسته به خواب،
در طول سرمای مرطوب ،سنتز جیبرلین تحریک میشود (.)Yamauchi et al., 2004

 -2دوره خفتگی گیاه (خواب)
خواب یک وقفه موقت در رشد مریستم گیاهان است که در بسترها و افزونههای رویشی برخی از گیاهان گل دهنده ایجاد
میشود (ناصری )1335 ،و به صورت خواب درونی ،1خواب مکانیکی 2و خواب بیرونی 3دیده میشود .خواب درونی توقف رشد در
مریستمها به دلیل ویژگیهای فیزیولوژیکی است که در داخل گیاه اتفاق میافتد .در خواب مکانیکی ویژگیهای فیزیکی گیاه (مانند
وجود پوسته سخت در بذرها) و در خواب بیرونی شرایط محیطی گیاه سبب توقف رشد در مریستمها میشود).(Suttle, 2007
از لحاظ زیست شناسی خواب به عنوان یک مکانیزم ذخیرهای برای اطمینان از زنده ماندن گیاه در طول شرایط نامناسب
محیطی مانند دماهای باال ،دماهای پایین و نیز تنش خشکی است (ناصری .)1411 ،به عبارت دیگر خواب زمستانه و تابستانه
یک استراتژی است که به گیاهان پایا و دائمی اجازه میدهدکه در شرایط سخت محیطی ناشی از خشکی ،گرما و یخ زدگی دوام
آورند ( .)Anderson et al., 2010با توجه به این که افزایش یا کاهش دما و یا تغییر در شرایط محیطی روی فنولوژی گیاه اثر
میگذارد ،بنابراین خواب یک استراتژی و پاسخ به موقع و طبیعی گیاهان در برابر شرایط نامساعد است ( Campoy et al.,
 .)2011در علوم باغبانی ،وجود خواب سبب محدود شدن فصل گلدهی میشود .بنابراین دوره خواب دارای فوایدی برای تولیدهای
تجاری برخی از محصوالت است؛ زیرا اجازه مدیریت ،انبار و جابجایی اندامهای در حال خواب را میدهد (ناصری .)1411 ،در
مناطقی که دارای زمستان سخت و طاقت فرسا هستند ،خواب زمستانه یک راهکار رایج برای گیاهان چوبی و دائمی بهمنظور حفظ
بقا است .به عنوان مثال گیاهانی مانند یونجه ،سیبزمینی ،سوسن ،الله و توتفرنگی برای حفظ بقا ،به خواب زمستانه میروند
1 Endo-Dormancy
2 Para-Dormancy
3 Eco-Dormancy
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( .)Muthoni et al., 2014ن کته مهم در خواب زمستانه این است که از رشد و گلدهی گیاه در شرایط نامساعد جلوگیری میشود
تا دوباره شرایط محیطی مناسب برای رشد و گلدهی فراهم گردد ) .(Chao et al., 2007خواب تابستانه در گیاهان دائمی و در
ژئوفیتهایی وجود دارد که در مناطق خشک و نیمه خشک مدیترانهای با زمستانهای معتدل و تابستانهای طوالنی و گرم و
خشک رشد میکنند .گیاهان زینتی مانند سنبل ( )Hyacintus spp.و گالیول ( )Gladiolus spp.دارای خواب تابستانه هستند
( .)Norton et al,. 2009بنابراین فهم و کنترل خواب در گیاهان برای یک مدیریت مؤثر در تولید محصوالت ،جابجایی و استفاده
از آن ها ضروری است (.)Okubo, 2013
خواب در گونههای مختلف گیاهی ،دارای مکانیزم پیچیدهای میباشد .همچنین خواب توسط پژوهشگران مختلف دارای
تعاریف متفاوتی است (ناصری .)1411 ،یکی از تعریفهای کامل در مورد خواب در گیاهان توسط دی هرتاق و لی نارد
( )1114ارائه شد .آنها عنوان کردند که خواب یک حالت دینامیک و پیچیده فیزیولوژیکی ،مورفولوژی و بیوشیمیایی در گیاه است
که در آن دوره هیچ تغییر مورفولوژی قابل مشاهده و یا هیچگونه رشدی به چشم نمیخورد؛ اما بهطور درونی برخی حوادث
فیزیولوژیکی در حال رخداد هستند و به محض مشاهده تغییرات بیرونی مانند رشد ریشه یا رشد شاخساره ،خواب رفع شده است.
برخی از پژوهشگران تغییر شکلهایی را که در فعالیت آنزیمی یا در متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و یا در ساختار کلوئیدی با
افزایش آبدوستی و غیره روی میدهند را عامل این امر دانستهاند (هلر .)1434 ،دی هرتاق و لی نارد ( )1114گزارش کردند
دماهای باال باعث ایجاد خواب میشوند در حالی که دماهای پایین آن را برطرف میکند و اگر هیچ دوره سرمایی برای مدت در
طول سال وجود نداشته باشد رشد گیاهی خیلی کند شده و گلها انگیخته نمیشوند و یا بدریخت میشوند.
دال ( )2444اعتقاد دارد خروج از خواب یک فرایند مهم در تولید تجاری گلها بوده اما روشهای شکستن خواب پیچیده
میباشند و امکان انتقال آن از یک گونه به گونهای دیگر مشکل است .بر اساس پژوهشهای مختلف گزارش شده که کاربرد دمای
پایین به مدت دو هفته در سوخ یک گونه سوسن موجب افزایش میزان ساکاروز و کاهش سایر قندهای احیا میشود که این پدیده
در سوخ گلهای دیگر همانند سنبل و الله نیز مشاهده شده است .بنابراین با تحریک تجمع قندهای محلول در سوخها ،میتوان
گلدهی را در آنها به تاخیر انداخت .کریستین و همکاران ( )2412گزارش کردند در میان گروه وسیعی از گیاهان چندساله گل
دهنده بهاره و زمستانه ،به طور معمول گلها در اواخر تابستان یا پاییز در جوانه جدید آغازیده میشوند .تمایزیابی سرآغازههای گل
درهفتههای پس از آغازش ،رخ میدهد .این شیوه آغازش و تمایزیابی و نیز دوره خواب به طور کلی در درختان میوه معتدله ،گیاهان
چوبی زینتی مانند آزالیا ،سوخوارها مانند الله و نیز گیاهان چند ساله علفی مانند گل صدتومانی دیده میشود.
مریستم انتهایی شاخه گیاهان نونهال به عوامل تحریک کننده گلدهی بی پاسخ هستند .این دوره نونهالی با یک فاز بلوغ
دنبال می شود که در این مرحله مریستم انتهایی تحت شرایط انگیزش گلدهی مستعد گلدهی میشود (ناصری .)1411 ،فرایند
گلدهی شامل پنج مرحلهی پی در پی است .القای گل (گل انگیزی) ،شروع گلدهی (گل آغازی) ،اندام زایی اجزای گل (تمایز
یابی) ،رشد و کامل شدن اجزای گل (توسعه) و شکوفایی گل (گلدهی) (ناصری و ابراهیمی گروی .)14۳1 ،دمای معین سبب
انگیزش تشکیل گل و یا سوخ در گیاهان میشود (ناصری.)1411 ،

 -3دما
نقش دماهای پایین در چرخه زندگی گیاهان متفاوت است و از این نظر گیاهان به سه گروه تقسیم می شوند:
 .1گیاهانی که برای رشد و نمو (خواب درونی) نیاز به دمای پایین دارند و چرخه رشدی گیاه بدون سرما تکمیل نمیشود.
مانند :گل الله که برای تشکیل شاخساره و گلها ،نیاز به فرمان دارد.
 .2در گروه دوم گیاهان در صورتی که خواب (خواب درونی) در آنها انگیخته شده باشد ،برای ادامه رشد به سرما نیاز دارند اما
در این گروه گیاه میتواند گل بدهد و چرخه زندگی را تکمیل کند به شرطی که خواب نداشته باشد .به عنوان مثال در بگونیا طول
روز  12ساعت و کمتر سبب بزرگ شدن محور زیر لپه و خواب میشود و چندین هفته دمای  1تا  5درجه سیلسیوس برای برطرف
شدن خواب نیاز دارند اما اگر چنانچه در طول روز  14ساعت بدون در معرض قرار گرفتن سرما کشت شوند بدون وجود خواب گل
میدهند.
 .3این گروه از گیاهان به فرمان نیاز ندارند و سرما از رشد و نمو آنها جلوگیری میکند و خشک شدن (خواب اکولوژیکی) را
کاهش می دهد .به عنوان نمونه در گل نسرین ،سوخها به تیمار نیاز دارند؛ اما اگر چنانچه در دمای  5تا  3درجه سیلسیوس انبار
شوند سبب تأخیر در گلدهی و پدیدار شدن برگها میشود که اجازه انبار کردن و انتقال سوخ ها را میدهد (.)Dole, 2003
در دوره خفتگی ،بر خالف عدم رشد ظاهری ،کنش و واکنشهای فراوانی در درون بافت زایشی گیاه رخ میدهد .در طول انبار
سرد ذخیره کربوهیدراتی موجود در بافت زایشی به قندهای ساده مانند ساکاروز و گلوکز تبدیل شده و توانایی جابجایی پیدا
مینماید .افزون بر تجمع قندها در پایان تیمار سرمادهی ،میزان اسید آبسیزیک نیز کاهش می یابد (.)Rhie and Hong, 2007
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بنابراین تیمار سرمایی تاثیر مهمی در انتقال قندها دارد .سرمادهی سبب انتقال مواد مغذی از ارگانهای ذخیرهای به سمت جوانه
میشود .در واقع در دمای پایین ،مسیر آپوپالست برای جابجایی کربوهیدراتها از سلولهای پارانشیمی ذخیرهای به سوی منطقه
آپوپالست فعال میشود .قندهای آپوپالست پس از ورود به آوند آبکش به جوانههای در حال توسعه منتقل میشوند .عدم حضور
سرما مانعی برای جریان قند به درون آپوپالست میشود و سبب بلوکه شدن تحویل قند به جوانه میشود .در واقع در زمان
گلدهی محتوی قند ساقه یا پیازی که سرمادهی شده تا  10برابر بیشتر است .از طرفی در دمای پایین ،مقدار اکسیژن محلول در
آب افزایش یافته و در نتیجه نیاز جنین به اکسیژن بهتر تامین میشود .تاثیر این تیمار با توجه به گونههای گیاهی میتواند متغیر
باشد .گیاه با دریافت سرما ،فرصت کافی برای توسعه اندامهای تمایز یافته پیدا میکند (.)Gracie et al., 2000
در ژئوفیت ها ،جلوگیری از عدم گلدهی به عوامل زیادی مانند اندازه پیاز ،دمای بهینه ،رطوبت ،غلظت هورمون و تغذیه بستگی
دارد که برداشت هماهنگ را دشوار میکند ( .)Kamenetsky and Okubo, 2013یکی از روشهای رایج برای به دست آوردن
گل ،تحت فشار قرار دادن پیازها با دمای پایین در مدت زمان معین است که با موفقیت در ژئوفیتهایی مانند گل الله و گل نرگس
استفاده شده است ( .)Noy-Porat et al., 2013در کورم گل مریم نیز برای به دست آوردن تعداد بیشتر گل و هماهنگی
برداشت در طول سال این عمل انجام میشود ( .)Wang et al., 2019واتاکو و نگاماو ( )2414گزارش کردند که طول دوره
رشد و چرخه گلدهی گیاه  A. amicaبا استفاده از تیمارهای حرارتی در سرمای ( 4تا  10درجه سانتیگراد) نسبت به دماهای گرم
( 20تا  30درجه سانتیگراد) افزایش مییابد؛ اما در برخی موارد ،دمای باالی محیط از طریق افزایش بیان  FTفعال شده توسط
فعل و انفعاالت فیتوکروم ،باعث گلدهی میشود ) .(Kumar et al., 2012مثالً در گونههایی از ژئوفیتها ،مانند Narcissus
 ،tazettaشروع گل و رشد زایشی توسط دماهای باال ( 30-25درجه سانتیگراد) ترویج میشود ،در حالی که دمای پایین (12
درجه سانتیگراد) گلدهی را به تاخیر میاندازد ( .)Noy-Porat et al., 2013عالوه بر این ،در  Allium sativumدماهای باالتر
( C◦ 25یا  ) C◦ 30به طور قابل توجهی باعث افزایش قطر پیاز ،ارتفاع ،تعداد پیازها و کوتاه ترین دوره رشد شد ( Atif et al.,
.)2019
الزم به ذکر است که گونهها و رقمهای مختلف هم رفتار متفاوتی
نسبت به تنشهای سرمایی نشان میدهند .به عنوان مثال با پژوهش
ونگ و همکاران ( )2411مشخص شد که در پیازهای گل الله که در
دمای  5درجه سانتیگراد به مدت دو هفته نگهداری شدند ،رقم ‘ Dow
 ’Jonesاندامهای زایشی طبیعی و دست نخورده را حفظ کرده است ،در
حالی که رقم  Orange Emperorگل نمیدهد و در این شرایط
اندامهای زایشی را به تدریج تخریب میکند .نتایج فراگوسو-خیمنز و
همکاران  2020نشان میدهد که با دمای ثابت  12درجه سانتیگراد،
تمایز در مریستم به تعویق میافتد و قرار گرفتن ثابت در معرض دمای
پایینتر از  4درجه سانتیگراد یا باالتر از  28درجه سانتیگراد تمایز
مریستم را تحریک میکند .بر اساس دادههای حاصل 45 ،روز رشد در
دمای طبیعی ثابت (متوسط دمای بیشتر از  30درجه سانتیگراد) با
شکل  :1تمایز مریستم در Agave amica
تغییرات دمای روز و شب برای القای گل در اکثر تیمارها کافی بود
’ ‘Doubleتحت تیمارهای دمایی مختلف.
(شکل .)1
حتی در برخی موارد ،نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده روی یک رقم نیز چندان همخوانی نداشتهاند .مانند تحقیقات
واتاکو و نگاماو ( )2414که دمای پایین را برای گلدهی زودتر در گل مریم ،توصیه کردند .نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد
که در دمای  10درجه سانتیگراد گلدهی زودتر از  4درجه سانتیگراد اتفاق میافتد .در حالیکه سالها قبل ،هوانگ و همکاران
( )1111و هوانگ و اکوبو ( )1111پیشنهاد کردند که نگهداری کورم گل مریم در دمای  10درجه سانتیگراد در مقایسه با
نگهداری در دمای  25درجه سانتیگراد بر کیفیت گل تأثیر میگذارد .عالوه بر این ،نگهداری کورم گل در دمای  5درجه سانتیگراد
و  25درجه سانتیگراد برای بیش از  11هفته زمان جوانه زدن و گلدهی را به تاخیر انداخت .بعالوه ،کورمهای نگهداری شده در
دمای  5درجه سانتیگراد به مدت  11هفته ،جوانههای گل کمتری داشتند و کیفیت گل کاهش یافت .در مطالعه توما و همکاران
( )2411در کورمهای گل مریم یک جوانه مرکزی با رشد بیشتر در دمای گرم ( 20-22درجه سانتیگراد) ذخیره شده بود ،در حالی
که جوانه مرکزی کورمها در انبار سرد ( 10-3درجه سانتیگراد) هنوز خواب بودند .به طور مشابه ،ما دریافتیم که دماهای پایین
ذخیرهسازی ( 4و  12درجه سانتیگراد) زمان گلدهی را نسبت به شاهد طوالنی میکند .نتایج نشان داد که نگهداری کورمهای
مریم در دمای  10درجه سانتیگراد به مدت  30روز باعث تاخیر در گلدهی میشود .در  'A. amica 'Doubleما میتوانیم

مشاهده کنیم که چگونه تاریخ گلدهی و رشد مریستم با استفاده از تیمارهای دمایی مختلف در طی  2سال کشت ،تحت تاثیر قرار
گرفتند .تغییرات مریستمی در طول ذخیره سازی قابل مشاهده نبود ،تنها امکان تشخیص انتقال گل در طول استقرار وجود داشت
که در  30روز رخ داد کیفیت گل ها در تیمارهای دمایی مختلف در طول دو سال استقرار در مطالعه ما تحت تأثیر قرار نگرفت ،که
اصالح روزهای برداشت بدون تأثیر بر کیفیت گل مفید است .بنابراین ،این تیمارها روشی مناسب برای کنترل گلدهی مریم بدون
تأثیر بر کیفیت گل هستند.
بسیاری از گونه های علفی به چند هفته سرما ( 1تا  8درجه سانتیگراد) به بذر یا گیاهان جوان برای تقویت گلدهی نیاز دارند
( )Hyun Im et al. 2020اما در اکثر گونههای گیاهی با تحمل یک تا سه ماه دمای پایین ( 1تا  8درجه سانتیگراد) ،بهارهسازی
رخ میدهد ( .)Khokhar, 2014بنابراین مدت زمان قرار گرفتن در معرض سرما میتواند از چند روز تا چند ماه متغیر باشد.
گیاهان مونوکارپ و دوساله معموالً نیاز اجباری در مواجه با سرما برای القای گل دارند ( .)Amasino, 2004گیاه Lysimachia.
 Mauritiana Lam.گیاهی دو ساله است که در بهار و اوایل تابستان پس از زنده ماندن در زمستان شکوفا میشود و برای
تحمل شرایط دمایی به منظور تحریک گلدهی ،به یک مرحله رشد رویشی کافی نیاز دارد .درواقع این گونه ،یک گیاه روز بلند
اجباری است که به بهارهسازی نیاز دارد ( .)Hyun Im et al. 2020بهارهسازی شامل دو مرحله مجزا است .اول این که گیاه باید
مدت طوالنی در معرض دمای پایین قرار گیرد سپس بتواند آن تیمار سرمایی را به منظور القای گلدهی در بهار یا تابستان حفظ
کند .گیاهان بسیار کمی بالفاصله پس از تیمار سرمایی گل میدهند .به وضوح روشن است که این تیمار سرمایی هفتهها و ماهها
حفظ میشود ( )Glover, 2007و بهارهسازی با تأثیر دما روی مریستم انتهایی موثر واقع میشود (.)Harding, 2004

زمان گلدهی عمدتاً توسط چهار مسیر ژنتیکی تنظیم می شود :دوره نوری ،بهارهسازی ،بیوسنتز جیبرلین 1و سن (مرحله جوانی)
( .)Luoa et al., 2019زمان و ماهیت مستعد شدن برای گلدهی با توجه به هر گونه و نیز شرایط محیطی که گیاه در آن قرار
گرفته وابسته است .اگر گیاهان دو و چند ساله مستعد در معرض دمای خنک قرار گیرند ،گلدهی افزایش پیدا میکند .در برخی
شرایط دمای خنک سبب تحریک گلدهی میشود .در حالی که در برخی شرایط این دما سبب برطرف شدن خواب شده و گیاه رشد
رویشی خود را از سر میگیرد (ناصری .)1335 ،گیاهانی که در دما و شرایط نوری مناسب قرار میگیرند ،اگر به اندازه کافی بالغ
نباشند تا به سیگنالهای محیطی پاسخ دهند ،ممکن است گل ندهند .مرحله جوانی گیاهان معموالً به طول عمر گیاه مربوط می
شود ( . )Erwin, 2006جوانی یک نکته مهم برای تولید تجاری است .زیرا اجبار در مرحله جوانی ممکن است منجر به کاهش
کیفیت محصول مانند گلدهی و یکنواختی شود (.)Cavins and Dole, 2001
سیگنالهای چهار مسیر فوق ،از طریق جایگاه گلدهی  Tو سرکوب کننده بیان بیش از حد  Co1دریافت میشوند که سطوح
بیان آنها زمان گلدهی را تعیین میکند ( .)Song et al., 2013عالوه بر چهار مسیر فوق ،زمان گلدهی توسط تنشهای زیستی
و غیرزیستی نیز تنظیم میشود و گیاهان مکانیسمهای مختلفی را برای تنظیم گلدهی به منظور مقابله با اثرات عوامل مختلف
تنش ،به کار میگیرند .از اینرو اخیراً ،ارتباط بین گلدهی و تحمل استرس توسط گیاه ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( Kazan
 .)and Lyons, 2016گیاهان مسیرهای مختلفی را برای تنظیم گلدهی در پاسخ به سطوح مختلف تنش سرما ایجاد کردهاند.
برخی با خاموش کردن  FLCمهارکننده گل از طریق ورنالیزاسیون (بهارهسازی) در زمانی که در معرض دماهای سرد طوالنی
مدت بدون یخ قرار می گیرند ،گلدهی را تسریع میکنند ( )Amasino, 2004اما در مقابل ،با فعال کردن  FLCزمانی که در
معرض سرمای کوتاه مدت قرار میگیرند ،گلدهی به تأخیر میافتد ( .)Seo et al., 2009بنابراین دمای پایین کوتاه مدت ،باعث
تأخیر در گلدهی از طریق مسیر حرارتی میشود اما بر رشد و نمو طبیعی گیاه تاثیر نمیگذارد ).(Lee et al.,2007
گیاهان با بیان ژنهای پاسخدهنده به سرما ،تحمل خود را در برابر تنش سرما بهبود میبخشند .بیان ژن سرمایی
 AtCRAP2در گل داودی باعث افزایش گلدهی در شرایط روز کوتاه با دمای پایین  15درجه سانتیگراد در شب شد .تعیین توالی
 RNAسنجشهای  rd29A: AtCRAP2و  qRT-PCRاز ژنهای مربوط به زمان گلدهی و  AtCRAP2بیان شده در
دمای محیط ،نشان داد که  AtCRAP2به طور مثبت  SOC1و  FTL3را تحت تأثیر قرار میدهد و در نتیجه باعث افزایش
گلدهی در شرایط استرس دمای پایین و شرایط روز کوتاه میشود .به عبارتی اثرات متقابل بین مسیرهای تنظیم کننده زمان
گلدهی و پاسخ به سرما در گیاهان اتفاق می افتد .البته  FLC ،BFsو  SOC1یک حلقه بازخورد را برای تنظیم زمان گلدهی
آرابیدوپسیس بر اساس نوسانات دما تشکیل می دهند .در این حلقه ،گلدهی با افزایش  FLCدر دمای بسیار پایین محیط به تعویق
میافتد که باعث سرکوب ژنهای القایی سرد از طریق  SOC1در هنگام القای گل میشود CBFs .باالدست و تنظیم کننده
مثبت  ،ICE1به طور مشابه از سیگنالهای سرد در مسیرهای گلدهی با القای مستقیم ژن کد کننده  FLCبرای به تاخیر انداختن
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گلدهی استفاده میکنند که توسط  SOC1تحت شرایط افزایش گلدهی مهار شد و با کاهش تحمل انجماد همراه گردید (Seo et

) .al., 2009در مطالعهای مشابه ،لوو و همکاران ( )2411ژن  AtCRAP2را شناسایی کردند و نشان دادند که بیان بیش از
حد آن در آرابیدوپسیس تراریخته باعث تحمل سرما میشود .در مقایسه با گیاهان حاوی  ،35S::CBF3گیاهان حاوی
 35S::AtCRAP2دچار تأخیر رشد یا تأخیر در گلدهی نشدند .عالوهبراین ،مشخص شد که ژن  AtCRAP2تحت کنترل یک
پروموتر القاکننده سرما در " "Jimbaتراریخته میتواند تحمل دمای پایین مربوط به تشکیل جوانه گل را با تنظیم مثبت سطوح
بیان  SOC1و  FTL3افزایش دهد.
در این رابطه ،بسیاری از مطالعات به مکانیسمهای واکنش سویا به فوتوپریودیسم پرداختهاند .دمای پایین میتواند گلدهی سویا
را به تأخیر اندازد ،اما اطالعات کمی درباره جزییات مکانیسم چگونگی تأثیر دما بر روی گلدهی سویا وجود دارد .در این پژوهش ما
 GmFLC-likeرا از سویا جدا کردیم که به جایگاه گلدهی  C cladeاز خانواده  MADS-boxتعلق دارد و به شدت در
برگهای سویا بیان میشود .بیان هترولوگ  GmFLC-likeمنجر به یک فنوتیپ با تأخیر در گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس
میشود .آرابیدوبسیس اولین گیاهی بود که تمام ژنوم آن توالییابی شد .آزمایشهای تکمیلی نشان میدهند که GmFLC-like
در طوالنیمدت با مهار بیان ژن  FTدر گلدهی دیررس ناشی از دمای پایین نقش دارد .خوشبختانه ،ما تأیید کردیم که ژن مسیر
بهارهسازی  Glyma11g13220نقش مهمی در تنظیم زمان گلدهی دارد ( .)Lü et al., 2015لیو و همکاران ()2411
 Glyma05g28130را از سویا جدا کردیم ،که به شدت در برگهای سویا بیان میشود و در طوالنیمدت با دمای پایین در
گلدهی دیرهنگام نقش دارد .در مطالعه فراگوسو-خیمنز و همکاران ( )2424مشخص شد که دماهای مختلف انبارداری ،بر
متغیرهای روز تا جوانهزنی و روز تا گلدهی تأثیر گذاشت بدون اینکه بر کیفیت گل تأثیر داشته باشد.
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ارزش و اهمیت گل و گیاهان زینتی و در کنار آن گیاهانی که پتانسیل استفاده به عنوان گیاه دارویی دارند ،در جوامع شهری و
صنعتی بر کسی پوشیده نیست و انسانها از آغاز تمدن و شهرنشینی همواره از گل و گیاهان به شکلهای گوناگون بهره بردند.
زمان گلدهی ،یک صفت مهم کشاورزی است که تولید و عملکرد موفق را تعیین می کند .دما در بین عوامل طبیعی تأثیرگذار بر
رشد و نمو گیاهان مهمترین نقش را دارا میباشد .به خوبی مشخص شده است دما فرآیندهای گلدهی بیشتر گیاهان را کنترل
میکند .نمو جوانه گل با سرعت کم در طول دوره پائیز و زمستان آغازمیشود؛ درحالی که رشد برگها و گلدهی در بهار اتفاق
میافتد .همهی این فرایندها نیازمند ذخیرهسازی انرژی هستند که فراهم کردن این انرژی ممکن است همراه با افزایش تنفس در
گیاه باشد .پیش تیمار سرمایی به طور معنیداری سبب افزایش تنفس و تولید انرژی نسبت به گیاهانی میشود که در دمای باالی
13درجه سلسیوس محیط نگهداری شدهاند .نقش دمای پائین در طول دوره نگهداری به خاطر افزایش بیان ژن ،فعالیتهای
آنزیمهای دخیل در رشد اندام هوایی و افزایش تولید قندهای شش کربنی است.
تقریب ًا تمام مراحل رشد و نمو گیاهان توسط ترموپریود فصلی کنترل میشود .مطالعات بسیاری در مورد اثر درجه حرارت بر
تنظیم چرخه رشدی گیاهان پیازی انجام شده است .اطالعات بدست آمده از این مطالعات برای تمامی گونهها قابل مقایسه نیست.
علیرغم این گزارشها ،هیچ آزمایشی برای تشخیص اینکه کدام روش اجباری بهترین است ،انجام نشده ،زیرا آنها به صورت
جداگانه تجزیه و تحلیل شدند .بنابراین ،مشخص نیست که کدام روش اجباری گلدهی را به تأخیر میاندازد یا افزایش میدهد.
واضح است که درمانهای دمایی بیشتر از تنظیمکنندههای رشد برای ایجاد فشار کورمهای گل مریم اعمال میشوند .اما هیچ
درک درستی از تغییرات فیزیولوژیکی در داخل کورمها با استفاده از روش های اجباری وجود ندارد .بنابراین تحقیقات کاملتری در
ارتباط با درک بهتر دوره دمایی فصلی و چرخه رشد ساالنه مورد نیاز است .از لحاظ ژنتیکی بهاره سازی ،بیان  FLCرا که یک
مهارکننده گلدهی است ،سرکوب میکند .مطالعات نشان دادهاند که ژنهای مسیر بهارهسازی ) FRIGIDA (FRIو
) VERNALIZATION INSENSITIVE 3 (VIN3ژنهای کلیدی مسئول تنظیم بیان  FLCهستند .در حالی که
جهشهای از دست دادن عملکرد در  FRIیک فنوتیپ گلدهی زود هنگام را در آرابیدوپسیس نشان می دهد .این فنوتیپ در حال
تکامل نیازی به مسیر بهارهسازی ندارد ،VIN3 .که به طور موقت توسط دمای پایین القا میشود ،برای سرکوب  FLCضروری
است.
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فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال ششم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار 5045

اثر تنش شوری ناشی از سطوح مختلف محلول کلرید سدیم بر
مؤلفههای جوانهزنی بذر زوفا )(Hyssopus officinalis L.

محبوبه رحیمی* ،1معصومه

رحیمی2

تاریخ دریافت0011/01/52 :
تاریخ پذیرش0010/10/00 :
کد مقاله02454 :

چکـیده
زوفا ( ).Hyssopus officinalis Lگیاهی دارویی با خواص ضدمیکروبی است که کاربردهای فراوانی دارد .پژوهش
حاضر ،به-منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنششوری بر جوانهزنی بذور زوفا ،در قالب طرح پایهی کامالً تصادفی انجام
پذیرفت .در این آزمایش ،سطوح مختلف محلول کلرید سدیم (( )NaClصفر (آب مقطر) 021 ، 011 ،21 ،و  511میلی
موالر) در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند .هر تکرار شامل یک پتریدیش حاوی کاغذ صافی واتمن بدون خاکستر و
 51عدد بذر ضدعفونیشده توسط محلول قارچکش بنومیل بود .درضمن ،جهت اِعمال تیمارها ،به مقدار 01میلیلیتر از
محلولها بهکار برده شد .پتریدیشها توسط پارافیلم شفاف درزگیری و سپس بهمدّت 00روز در اتاقک رشد تحت دمای
℃ 50±5و دوره فتوپریودی هشت ساعت تاریکی05 ،ساعت روشنایی با المپهای فلورسنت نگهداری شدند .نتایج نشان
داد که تنش شوری بر کلیه صفات مورد آزمون (شاخص بنیه بذر ،میانگین سرعت جوانهزنی ،درصد جوانهزنی ،ارتفاع
گیاهچه ،طول ریشهچه و ساقهچه) اثر معنیداری داشته است .به-طوری که با افزایش سطوح تنش شوری از میزان این
شاخصها کاسته شد .هنگامی که محیط بدون نمک یا دارای حداقل نمک بود ،جوانهزنی موفقی مشاهده گردید .به دلیل
آنکه در تیمار  021و  511میلیموالر کلرید سدیم هنوز هم جوانهزنی با سرعت کم وجود داشت ،میتوان گفت که زوفا در
مرحله جوانهزنی دارای مقاومت نسبی به تنش شوری میباشد.

واژگـان کلـیدی :بذر ،کلرید سدیم ،تنششوری ،جوانهزنی ،ریشهچه

 -5دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد (نویسنده مسئول) mahrahimi8@gmail.com
 -2عنوان نویسنده دوم
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار 5045

گیاه دارویی زوفا ( )Hyssopus officinalis L.به فرم بوتهای و متعلق به تیره نعنائیان ( )Lamiaceaeمیباشد .این گیاه
محتوی اسانس های روغنی (دارای پینن ،لیمونن و پینیسافن) و سایر ترکیبات مفید است .از آن در درمان ناراحتیهای کلیوی،
تنفسی و گوارشی استفاده میگردد (زمان .)0535 ،تنش شوری یکی از مهمترین تنشهای غیر زیستی است که از طریق اثر
اسمزی کمبود غذایی یا سمیت یونی رشد و عملکرد محصوالت را کاهش میدهد (مانس .)5115 ،توانایی گیاهان برای بقاء تحت
تنش شوری از جهت پراکندگی گونههای گیاهی و نیز از جهت کشاورزی اهمیت زیادی دارد (فالورز و یاو .)0833 ،حد تحمل
گیاهان مختلف به شوری متفاوت است (کافی و همکاران.)5118 ،
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 .) 5113 ،به همین دلیل بررسی اثر شوری در مراحل مختلف رشد گیاه مشکل است .معموالً
گیاهان در اوایل رشد نسبت به شوری حساستر از مراحل بعدی هستند (کافی و همکاران .)0580 ،در بین اندامهای گیاهی و
مراحل نموی ،شوری اغلب بهصورت مستقیم بذر و ریشههای سطحی گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد .زیرا نمکها معموالً در
الیههای باالی خاک تجمع مییابند (ارکات و همکاران .)5111 ،سبزشدن سریع و سرعت باالی رشد گیاهچه ،نقش مهمی در
تولید گیاهان زراعی در مناطق شور دارد .اکثر مناطق زراعی ایران مستعد شوری هستند .هر سال حدود  0/4تا  5/0میلیون هکتار از
اراضی زراعی به دلیل شوری بهرهوری خود را از دست میدهند (قاسمی و همکاران.)0882 ،
کانی های اولیه که یک منبع عالی تغذیه گیاهی هستند ،تشدیدکننده شوری نیز محسوب میشوند .یونها ،از سنگها و مواد
کانی آزاد شده و در طی زمان ،شرایط شور را ایجاد میکنند (ارکات و همکاران .)5111 ،کاتیونهایی که موجب ایجاد شوری می-
شوند شامل سدیم ،کلسیم و منیزیم و آنیونها شامل کلراید ،سولفات و بیکربنات میباشند (کافی و همکاران .)0580 ،یون سدیم
بسیار سمیتر از یون کلسیم و یون سولفات بسیار سمیتر از یون کلراید است .کلرید سدیم عامل اصلی شوری در بیش از 311
میلیون هکتار از اراضی در سراسر جهان است (مانس و تستر .)5113 ،بیشتر خاکها دارای مقادیر کافی یون کلسیم هستند تا
بتوانند از اثرات مخرب  NaClگیاه را محافظت نمایند (ارکات و همکاران .)5111 ،در گیاهان شیرین پسند ،نمکهای سدیم بسیار
سمیتر از نمکهای پتاسیم هستند (گرینوی و مانوس .)0831 ،میزان نفوذپذیری خاک به پایداری خاکدانهها و خلل و فرج خاک
بستگی دارد ،هر دوی این عوامل نیز به درصد سدیم قابل تبادل خاک و غلظت نمک آب آبیاری بستگی دارد (هانسن.)0888 ،
اراضی کشاورزی در اثر آبیاری میتوانند شور گردند .آبیاری بیش از حد موجب باال آمدن سفره آب زیرزمینی و در نتیجه باال آمدن
نمک به ویژه کلرید سدیم ( )NaClبه سطح خاک میشود .افزایش میزان نمک از جذب بیشتر آب توسط گیاه ممانعت میکند و
گیاه عالئمی همانند تنش خشکی و پژمردگی را نشان میدهد (رودز و همکاران.)0885 ،
عمده مشکل شوری برای گیاهان عالی به دلیل مقادیر بیش از حد  NaClمیباشد .در اثر شوری زیاد  ،NaClفشار اسمزی
محیط خارجی از فشار اسمزی گیاه منفیتر شده و جهت جلوگیری از آبکشیدگی ،تنظیم اسمزی در سلولها انجام میشود .جذب و
انتقال یونهای غذایی مانند پتاسیم و کلسیم در شرایط سدیم باال مختل میشود .همچنین سدیم و کلر در سطوح باال میتوانند
اثرات سمیت مستقیم روی غشاها و سیستمهای آنزیمی بگذارند (کافی و همکاران .)0580 ،کهوند و دشتی ( )0585گزارش نمودند
که سطوح مختلف شوری اثر معنیداری بر شاخصهای جوانهزنی بذر جعفری داشته است .رباط و دشتی ( )0585در پژوهشی
پیرامون بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی بذر گشنیز گزارش نمودند که با افزایش سطوح تنش شوری شاخصهای جوانهزنی
کاهش یافتند .لذا از آنجا که تنششوری و سمیت نمکها مهمترین عامل ناتوانی در جوانهزنی بذور و پیامد آن عدم استقرار
گیاهچه ،خسارت و کاهش عملکرد میباشد ،پژوهش حاضر ،بهمنظور تعیین آستانهی خسارت ناشی از تنششوری ،سطوح مختلف
محلول کلرید سدیم را بر جوانهزنی بذور این گیاه دارویی ارزشمند موردمطالعه قرار داده است.

 -2مواد و روشها
پژوهش حاضر در سال  0581در محل آزمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی دانشگاه شهرکرد بهصورت طرح پایهی کام ً
ال
تصادفی در چهار تکرار انجام پذیرفت .در این آزمایش ،سطوح مختلف تنش شوری (صفر 021 ،011 ،21 ،و  511میلیموالر) ناشی
از غلظتهای مختلف محلول کلرید سدیم ( NaClتولید شرکت مرک آلمان) بر بذور زوفا مورد آزمون قرار گرفت .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.
هر پتریدیش به عنوان یک تکرار از تیمارهای مورد آزمایش در نظر گرفته شد که دارای یک کاغذ صافی (واتمن شماره یک،
بدون خاکستر) و  51عدد بذر ضدعفونیشده بود .سپس به هر ظرف مقدار  01میلیلیتر از محلولهای تهیه شده اضافه گردید.
جهت جلوگیری از تبخیر محلولها ،درز اطراف ظروف با پارافیلم شفاف پوشانیده شد .سپس بهمدت 00روز در اتاقک رشد تحت
دمای  50±5درجه سانتیگراد و دوره فتوپریودی  04ساعت روشنایی ،هشت ساعت تاریکی نگهداری شدند.
شمارش بذرهای جوانهزده هر روز پس از شروع آزمایش اندازهگیری شد .معیار جوانهزنی بذرها ،خروج ریشهچهی دو میلی-
متری در نظر گرفته شد .شاخصهایی نظیر بنیه بذر ،سرعت و درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
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سرعت و درصد جوانهزنی بذور بهترتیب از طریق فرمولهای ( 0و  )5محاسبه گردید (هارتمن و همکاران .)0881 ،طبق
رابطهی شماره ( GR ،)0میانگین 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 ،)5درصد جوانهزنی است که در آن  Nتعداد کل بذور و  nتعداد بذرهای جوانهزده تا
پایان آزمایش میباشد .شاخص بنیه بذر طبق فرمول ( )5محاسبه شد که در آن  VIشاخص بنیه بذر GP ،درصد جوانهزنی SL ،
طول ساقهچه و  RLطول ریشهچه میباشد (عبدالباقی و اندرسون.)0895 ،
Σn
()0
=GR
Σdn
()5
GP= (n/N)×544
VI=(RL+SL)×GP
()5
طول ریشهچه و ساقهچه با خطکش میلیمتری اندازهگیری شد .دادههای صفر و کوچکتر از  ،01بهروش تبدیل رادیکالی از
طریق فرمول شماره ( )0و نیز درصدها بهروش تبدیل زاویهای از طریق فرمول شماره (( )2یزدی صمدی و همکاران،)0598 ،
توسط نرمافزار  Excel 2003نرمالسازی شدند .تجزیه تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SAS 9.1و مقایسه میانگینها با استفاده از
آزمون  LSDدر سطح پنج درصد انجام پذیرفت.
()0
(Y= √(x+0.5
Y= Arc sin√X

()2

 -3نتایج

جدول ( )1تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف تنش شوری ناشی از محلولهای کلرید سدیم بر برخی خصوصیات
جوانهزنی بذور گیاه دارویی زوفا
درجه

سرعت جوانه-

درصد جوانه-

طول

طول

ارتفاع

آزادی

زنی

زنی

ریشهچه

ساقهچه

گیاهچه

کلرید سدیم

0

**4/480

**500/40

**4/42

**4/45

**4/44

**58/52

خطا

51

4/441

51/44

4/440

4/445

4/441

5/11

8/02

58/54

4/45

4/45

0/82

25/04

منابع تغییرات

ضریب تغییرات ()%

بنیه بذر

سال ششم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار 5045

نتایج تجزیه واریانس (جدول شماره  )0نشان داد که سطوح مختلف محلول کلرید سدیم بر همهی شاخصهای مورد آزمون
(سرعت و درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه ،ارتفاع گیاهچه و شاخص بنیهبذر) اثر بسیار معنیداری داشته است .به عبارت
دیگر تنش شوری ایجاد شده توسط  ،NaClمرحله جوانهزنی بذر گیاه دارویی زوفا را تحت تأثیر قرار میدهد.

** اختالف معنیدار در سطح یک درصد

اثر سطوح مختلف تنش شوری ناشی از محلولهای کلرید سدیم بر سرعت جوانهزنی :طبق جدول مقایسه میانگینها (جدول شماره
 ،)5با افزایش تنش شوری از میزان سرعت جوانهزنی بذور زوفا کاسته شده است .بیشترین سرعت جوانهزنی مربوط به تیمار شاهد
(آب مقطر) و تیمار غلظت  21میلیموالر کلرید سدیم است .البته از لحاظ آماری اختالف معنیداری بین آنها وجود ندارد .کمترین
سرعت جوانهزنی در تیمار  511میلی موالر کلرید سدیم مشاهده شد.
اثر سطوح مختلف تنش شوری ناشی از محلولهای کلرید سدیم بر درصد جوانهزنی :با افزایش تنش شوری ناشی از کلرید
سدیم از درصد جوانهزنی بذور زوفا کاسته شد .بیشترین درصد جوانهزنی مربوط به دو تیمار شاهد و دارای غلظت  21میلیموالر بود
که اختالف معنیدار آماری بین آنها وجود نداشت .کمترین درصد جوانهزنی مربوط به بیشترین سطح تنش شوری ( 511میلیموالر)
بود (جدول شماره .)5
اثر سطوح مختلف تنش شوری ناشی از محلولهای کلرید سدیم بر طول ریشهچه :با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)5با
افزایش شدت تنش شوری از طول ریشهچه کاسته شده است .بهطوری که بیشترین طول ریشهچه در تیمار شاهد و کمترین طول
ریشهچه در بیشترین شدت تنش شوری ( 511میلیموالر) نمایان شده است .در ضمن طول ریشهچه در دو تیمار  21و  011میلی-
موالر کلرید سدیم از نظر آماری اختالف معنیداری نداشته است.
اثر سطوح مختلف تنش شوری ناشی از محلولهای کلرید سدیم بر طول ساقهچه :طول ساقهچه با افزایش شدت تنش شوری
کاهش یافت .بیشترین طول ساقهچه در تیمار شاهد مشاهده شد .پس از آن در دو تیمار  21و  011میلیموالر کلرید سدیم سیر
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نزولی را نشان داد که البته بین دو تیمار مذکور اختالف معنیدار آماری وجود نداشت .کمترین طول ساقهچه مربوط به بیشترین
شدت تنش (511میلیموالر) بود (جدول شماره .)5
اثر سطوح مختلف تنش شوری ناشی از محلولهای کلرید سدیم بر ارتفاع گیاهچه :نتایج جدول مقایسه میانگین (جدول شماره
 ) 5حاکی از آن است که طول گیاهچه نیز با افزایش سطوح نمک کلرید سدیم کاهش مییابد .بهطوری که بیشترین و کمترین
ارتفاع گیاهچه به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار  511میلیموالر کلرید سدیم مشاهده شد .از لحاظ آماری بین دو تیمار  21و 011
میلیموالر کلرید سدیم اختالف معنیداری وجود نداشت.
اثر سطوح مختلف تنش شوری ناشی از محلولهای کلرید سدیم بر شاخص بنیه بذر :طبق جدول مقایسهمیانگینها (جدول
شماره  ،)5شاخص بنیهبذر نیز مانند سایر مؤلفههای مورد آزمون در این پژوهش تحت تأثیر افزایش شدت تنش شوری ناشی از
کلرید سدیم قرار گرفت و از میزان آن کاسته شد.
جدول ( )2مقایسه میانگین تیمارهای اثر سطوح مختلف تنش شوری ناشی از محلولهای کلرید سدیم بر برخی
خصوصیات جوانهزنی بذور گیاه دارویی زوفا

سال ششم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار 5045
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ارتفاع

شاخص

گیاهچه

بنیه

(سانتیمتر)

بذر
†8/58a

غلظت کلرید سدیم

سرعت

درصد جوانهزنی

طول ریشه

طول ساقهچه

(میلیموالر)

جوانهزنی

(درصد)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

صفر (آب مقطر)

†5/21a

††01/05a

†5/44a

†5/52a

†5/58a

05

5/54a

51/52a

5/45ab

5/40ab

5/21ab

4/01ab

155

5/55ab

50/50ab

5/44ab

5/45ab

5/21ab

4/52bc

105

5/45bc

21/11bc

4/14bc

4/11bc

5/58bc

0/08c

255

4/80c

24/50c

4/80c

4/14c

5/40c

2/00d

*: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.)1331 ،

 -4بحث و نتیجهگیری
سرعت و درصد جوانهزنی از شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت بذر میباشند (برزگر .)0539 ،جوانهزنی بذور به میزان آب در
دسترس بذر بستگی دارد .شوری بر جنبه های مختلف رشد اثر گذاشته و موجب کاهش و تأخیر افتادن جوانهزنی میشود .تحمل
شوری در مرحله جوانهزنی و استقرار گیاهان مهم است زیرا که منجر به استقرار ضعیف وگاهی نابودی محصول میشود (امیری و
همکاران.)0538 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش شدت تنش شوری از میزان مؤلفههای جوانهزنی مورد آزمون کاسته شده است .به
عبارتی دیگر ،شاخصهایی نظیر بنیه بذر ،سرعت و درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه در تیمار شاهد و تیمار دارای غلظت
 21میلی موالر کلرید سدیم دارای بیشترین مقدار بوده است و پس از آن ،با افزایش میزان شوری صفات مورد آزمون روند نزولی را
در پیش گرفتهاند .زیرا جوانه زنی هنگامی موفق است که محیط بدون نمک بوده یا حداقل نمک را دارا باشد (الرچر .)5115 ،بذری
که در معرض تنش شوری است با کمبود آب مواجه میشود .در نتیجه سرعت و درصد جوانهزنی تحت تأثیر شوری کاهش مییابد.
کمبود آب موجب ایجاد گونههای اکسیژن فعال ( )ROSمثل سوپراکسید ،پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدرواکسید میشود
که در نتیجه ،آنها موجب اختالل در متابولیسم از طریق خسارت اکسیداتیو بر لیپیدها ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک میشوند.
غلظت باالی نمک باعث افزایش میزان اسیدآبسیزیک و سیتوکینین میشود .اسید آبسیزیک مسئول فعال شدن ژنهای مقاوم به
شوری و موجب کاهش اثر ممانعت کنندگی سدیم بر رشد میشود .نمک ممکن است در دیواره سلولی به تدریج افزایش یافته و
باعث پسابیدگی سلول شود (مانس و همکاران.)5114 ،
هنگامی که  Na+وارد سلولها شده و در سطح باالیی تجمع مییابد برای آنزیمها سمی میشود .جهت جلوگیری از توقف
رشد یا مرگ سلول  Na+اضافی به بیرون رانده یا در واکوئلها جایگذاری میشود (کانگ و زو .)5115 ،یون سدیم میتواند
جایگزین یون کلسیم در غشاء سلولی شود و این یون باعث تغییرات تخریبی و نفوذپذیری غشاء خواهد شد .کاهش فعالیت آنزیمی
حاصل از تجمع نمکها نمیتواند بهعلت تأثیرات اسمزی نمک باشد (تدین.)0533 ،
نتایج این پژوهش مطابق با نتایج تحقیق برزگر و رحمانی ( )0535بود .این پژوهشگران گزارش نمودند که میانگین سرعت
جوانهزنی و طول ریشهچهی زوفا در سطوح مختلف شوری دارای اختالف معنیداری بودند و بیشترین سرعت جوانهزنی در تیمار

شاهد (آب مقطر) مشاهده شده است .همچنین ،نتایج تحقیق حاضر با نتایج تبریزیان و همکاران ( )0585نیز همخوانی داشت .آنها
بیان نمودند که با افزایش تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ،طول ریشهچه و ساقهچه در زوفا بهطور معنیداری کاهش مییابد.
طبق نتایج این آزمایش ،کمترین میزان شاخصهای ارزیابی شده ،مربوط به تیمار  511میلی موالر کلرید سدیم بود .زیرا در
غلظت شوری بیش از  021میلیمول کلرید سدیم ،خروج امالح کاهش مییابد (کافی و همکاران .)0580 ،به دلیل آنکه در تیمار
 021و  511میلیموالر کلرید سدیم هنوز هم جوانهزنی با سرعت کم وجود داشت ،میتوان گفت که زوفا در مرحله جوانهزنی دارای
مقاومت نسبی به تنش شوری میباشد (برزگر.)0539 ،
تحقیقات زیادی نشان داده است که مقاومت به شوری گیاهان با تیمار بذور با آب و یا ترکیبات آلی قبل از کشت بهبود می-
یابد .پیشاندازی نمکی ،آبنوشی بذرها در نمکهای غیرآلی مثل  1/0 MnSO4درصد و  1/12 ZnSO4درصد میباشد که
موجب بهبود جوانهزنی و رشد گیاهچه در تنششوری شده است .همچنین پیشاندازی دمایی (گرما و سرما) موجب کاهش اثر
تنششوری بر گیاه شده است (کافی و همکاران.)0580 ،
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Effect of salinity stress induced levels of soluble NaCl on seed
germination traits of hyssop (Hyssopusofficinalis L.)
M. Rahimi1 and M.Rahimi2
1- M. Sc Student Dept. of Horticultural Sciences, Shahrekord University, Shahrekord- Iran.
2-Dept.Geology Sciences, Payam Noor University, Vazvan.
*Corresponding author

hyssop (Hyssopus officinalis L.) is a medicinal plant with an antimicrobial that has
many applications. The present study was to evaluate the effect of different levels of
stress salinity on germination of seeds hyssop, in a completely randomized design. In
this experiment, different levels of sodium chloride (NaCl) (zero (distilled water), 50,
100, 150, and 200 mM) in four replications were evaluated. Petri dish containing
Whatman filter paper (ash-free) each iteration includes a number 30 seeds disinfected
by soluble fungicide Benomyl. In addition to treatment, the dose of 10 mg per liter of
the solution was applied. Petri dish by parafilm clear sealant and then 14 days in the
growth chamber under a temperature 2 ± 21℃ and eight hours dark photoperiod of 12 h
light with fluorescent bulbs were stored. Results showed that salt stress on traits (seed
vigor, germination rate, average germination percentage, seedling height, radicle, and
shoot length) had a significant effect. So with increasing levels of salinity, indexes were
reduced. When the salt or no salt at least, germination was successful. Due to, the
treatment of 150 and 200 mM sodium chloride, Still, the seed germination rate was low,
so it can be said that the hyssop in the phase germination, has relatively resistant to salt
stress.
Keywords: seed, NaCl, salt stress, germination, radicle
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فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

ضرورت آموزش حفاظت از محیط زیست
به دانش آموزان مقاطع ابتدایی

مژگان چراغی ،1میترا

چراغی*2

تاریخ دریافت9029/20/91 :
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چکـیده
افزایش نگرانی ها از وضعیت محیط زیست و هشدارهای مکرر کارشناسان این حوزه ،نیاز به دانش افزایی و آگاهی بخشی
محیط زیستی در سطح نظام آموزش و پرورش را دو چندان کرده است تا از این طریق و با ایجاد نگرش محیط زیستی در
کتاب های درسی ،در مسیر توسعه پایدار گام بر داشته شود .از آن جایی که دوران کودکی اهﻤیـت زیـادی در ایجـاد
نگـرشهـای محیط زیستی دارند ،آموزش محیط زیست در ایـن دوران راهی برای پرورش نگرش های محیط زیستی در
انسان است .نگرش های محیط زیستی که در دوران کـودکی شـکﻞ می گیرند مادام العﻤر و تﻐییر ناپذیر هسـتند.
نگـرشهـا ،واکنش هایی ارزش گرایانه بـه اشـیاء یـا رفتارهـا بـر اسـاس باورها در مورد آن اشیاء یا رفتارها هستند .در
روان شناسـی اجتﻤاﻋی ،نگرش ها از ارزش های کﻠی و باورهای اولیه نشﺄت می گیرند و پـیش بینـی کننـدههـای فـوری
رفتـار هسـتند .نگرشها به جﻤع بندی و یکﭙارچه سازی ارزشها و باورهـای ما در مورد موضوﻋی ﺧاص کﻤـﮏ می
کننـد .بنـابراین «اگر ما ﺧواهـان این هستیﻢ که بزرگساﻻن در نسـﻞ هـای بعـدی بـه زمـین احترام بگذارند ،مﻬﻢ است
که امروزه در برنامه درسی مقاطع ابتدایی ،آموزش محیط زیست و رابطـه متقابـﻞ بـین فعالیت های انسانی و محیط
زیست را قرار دهیﻢ ».در این مطالعه پس از بیان مقدماتی در ﺧصوص چالش های محیط زیستی و لزوم آموزش زمحیط
زیست ،به راهکارهای راهبردی در زمینه آموزش محیط زیست در مدارس پرداﺧته شده است.

واژگـان کلـیدی :آموزش ،حفاظت ،محیط زیست ،مقاطع ابتدایی

 -1آموزگار پایه سوم ابتدایی ،دبستان شهید فکوری ،شهرستان شوشتر
 -2استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران (نویسنده مسئول)
cheraghi.mitra@gmail.com
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محیط زیست ﻋبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده ،آن را در ﺧود فرو گرفته و با آن در کنش متقابﻞ قرار
دارد .بدین ترتیب مشاهده می شود که محیط زیست هﻤه چیز را در بر می گیرد .هﻢ انسان و هﻢ طبیعت و هﻢ رابطه این دو را
شامﻞ می شود .در کﻠیه فعالیت های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می شود .محیط یﮏ موجود زنده ﻋبارت است از فضایی که
موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابﻞ گوناگون با آن در تﻤاس قرار دارد .به بیان دیگر ،محیط را می توان مجﻤوﻋه
ﻋوامﻞ جاندار و بی جانی دانست که ،در یﮏ فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر ﺧود قرار می دهند .البته
پدیده های غیر زنده نیز می توانند دارای محیط باشند ،لیکن فاقد محیط زیست اند ،به ﻋنوان مثال سنگ مادر تحت تاثیر ﻋوامﻞ
محیطی (تخریب فیزیکی ،شیﻤیایی ،بیولوژیﮏ) به ﺧاک مبدل می شود .محیط زیست انسانی نیز یکی از ابعاد محیط زیست است
که به آن چیزها یا ﻋوامﻠی اشاره دارد که متﻤایز از ما هستند و زندگی یا فعالیتهای ما را تحت تاثیر قرار میدهند .بنابراین محیط
زیست انسانی شامﻞ ﻋوامﻞ طبیعی ،مصنوﻋی ،اجتﻤاﻋی ،زیستی و روانی میباشد.
بر اساس کﻤیسیون آموزش اتحادیه جﻬانی حفظ طبیعت و منابع طبیعی ،نشست بین الﻤﻠﻠی کار برای آموزش محیط زیستی در
مدارس ،آموزش محیط زیستی فرایند شناﺧت ارزش ها و روشن سازی مفاهیﻢ است که به منظور توسعه مﻬارت ها و نگرش های
ﻻزم برای درک ارتباط بین انسان ،فرهنگ او و محیط بیوفیزیکی اطرافش صورت می گیرد .آموزش های محیط زیست موجب
تﻤرین در تصﻤیﻢ گیری و توجه به کیفیت محیط زیست نیز می شود .بر اساس برنامه آموزش محیط زیست ایاﻻت متحده ،آموزش
محیط زیست یﮏ فرایند یکﭙارچه است که با رابطه متقابﻞ انسان ،طبیعت ،رشد جﻤعیت ،آلودگی ،تخصیص منابع  ،تکنولوژی و
برنامه ریزی شﻬری و روستایی سر و کار دارد ( .)USEPA, 2018آموزش در تﻤامی سطوح و در هﻤه اشکالش ،ابزاری حیاتی
برای حﻞ مشکالت محﻠی و جﻬانی ،فرآوری توسعه پایدار به ویژه فقر ،بیﻤاریﻬایی هﻤچون ایدز ،تخریب محیط زیست ،تﻬدید صﻠح
و امنیت ،توسعه روستایی وتﻐییر در الگوهای تولید و مصرف به حساب می آید .اگرچه تخریب محیط زیست ،یﮏ ﻋامﻞ اساسی
تﻬدید کننده و توسعه پایدار محسوب می شود ،اما تﻐییر رفتار در مواجه با محیط زیست منوط به رفع سایر موانع هﻤچون فقر و
الگوهای تولید و مصرف است و از این نظرتفکیﮏ این ﻋوامﻞ از یکدیگر بس دشوار است .با این توصیف آموزش و آگاه سازی
ﻋﻤومی در ارتباط با محیط زیست به سه دلیﻞ اهﻤیت فراوان می یابد -9 :آموزش و ارتباطات ،پایه های تحقق اهداف زیست
محیطی درزمینه های مختﻠف هستند -0 ،.آموزش و ارتباطات  ،حﻠقه اتصال مردم با محیط زیست است -0 ،حس مسئولیت
اجتﻤاﻋی و مشارکت مردمی در حفاظت ازمحیط زیست را ایجاد کند.
آموزش ﻋﻤومی به معنی افزایش دانستنیﻬا و نیز افزایش توانستنیﻬا یونسکو برای دهه اﺧیر بوده است به طوری که دهه آینده
را به ﻋنوان دهه آموزش محیط زیست معرفی کرده اند .اینکه ابتدا دانایی مردم نسبت به محیط زیست افزایش یابد و نگرش جامع
اکوسیستﻤی و زیست محیطی در آنﻬا ایجاد شود ،موضوﻋات ﺧاصی مربوط به حفظ جنگﻞ یا بحث ﺧاص آلودگی هوا یا آب نیست،
بﻠکه بحث یﮏ اکوسیستﻢ است و حیطه وسیعی را دربرمی گیرد که شامﻞ هﻤه مسائﻞ مرتبط با حیات و زندگی ما می شود .امروز
نگاهی که در سطح بین الﻤﻠﻠی نسبت به محیط زیست وجود دارد و سازوکارهایی که دولت ها پیش بینی می کنند ،هﻤه این مسائﻞ
را در برمی گیرد (.)NAAEE , 2017
آژانس حفاظت از محیط زیست ایاﻻت متحده امریکا مؤلفههای آموزش محیط زیست را به پنج مؤلفه دستهبندی نﻤوده است
که ﻋبارتند از.9 :آگاهی و حساسیت در مورد محیط زیست و چالشهای زیستمحیطی .0 ،دانش و درک محیط زیست و چالشهای
زیستمحیطی .0 ،نگرش در مورد نگرانیها برای محیط زیست و انگیزه برای بﻬبود و ابقاء کیفیت محیط زیست .0،مﻬارت برای
تعیین و کﻤﮏ به رفع چالشهای زیستمحیطی .5 ،شرکت در فعالیتهایی که منجر به حﻞ چالشهای زیستمحیطی میگردد،
( .)USEPA, 2018مؤلفه سوم یعنی نگرانیها برای محیط زیست نیز شامﻞ مواردی هﻤچون کیفیت آب ،کیفیت هوا ،کیفیت
غذا ،مدیریت زمین و سازههای قابﻞ سکونت میباشد (.)NZIEH , 2018
محیط زیست یکی از موضوﻋاتی است که باید از دوران کودکی آموزش داده شود و آموزش رسﻤی آن از ورود کودک به
مدرسه آغاز گردد .از اینرو آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان مقاطع ابتدایی ،موضوع بسیار مﻬﻢ و ضروری است که
باید در مدارس مقاطع ابتدایی به آن توجه ویژه ای شود و برای آن برنامه ریزی اصولی و هدفﻤندی در نظر گرفت که در این
مطالعه به راهکارهایی در این زمینه اشاره شده است.

 -2ورود محیط زیست به عرصه نظام های آموزشی جهان
بررسی تجارب سایر کشورهای جﻬان در زمینه آموزش محیط زیست در سطح مدارس ،حکایت از ورود زودهنگام این مساله
حیاتی به نظام های آموزشی و فعالیت های بسیار آنان در این راستا دارد که به نوﻋی می تواند ﺧط مشی و الگویی برای مسووﻻن
آموزش و پرورش و محیط زیستی کشور باشد.
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 -3هدف آموزش محیط زیست
آموزش محیط زیست بنیادی ترین شـیوه در حفاظـت از محیط زیست بوده که به کودکـان و بزرگسـاﻻن بﻬترین شیوه ارائه
مطالب و نحوه فعالیت ها و اجـرای سـاﺧتاری در زمینه ارتقاء آگاهی های زیست محیطی را می آموزد تا از این طریق هر فرد
جامعه ،ﺧود را از طریق احتـرام گذاشـتن بـه طبیعت ،مسئول در حفظ و حﻤایت از محـیط زیسـت بدانـد .به ﻋبارت دیگر آموزش
محیط زیست یﮏ فرآیند فعـال است که طی آن آگاهی ،دانش و مﻬـارت ها ارتقاء یافته و منجربه درک ،تعﻬد ،تصﻤیﻤات آگاهانه و
فعالیت های سازنده بــرای مــدیریت کﻠیــه اجــزای بــه هــﻢ آمیختــه محیط می زیست محیط شود .هدف از آموزش محیط
زیسـت ایجـاد آگاهی در افراد جﻬت حفاظت محیط زیست و نیز باﻻ بـردن درک محیط زیستی آن ها به منظور حـﻞ مشـکالت
محیطـی دانست.
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براساس مطالعه ای که در شﻤاره اﺧیر فصﻠنامه انسان و محیط زیست منتشر شد ،ایرلند با حﻤایت سازمان حفاظت محیط
زیست و وزارتخانه های حﻤﻞ و نقﻞ ،گردشگری و ورزش این کشور ،اقدام به ایجاد مدارس سبز کرده که به یکی از موفق ترین
برنامه ها در شبکه های بین الﻤﻠﻠی تبدیﻞ شده است .اجرای «جایزه حامی محیط زیست جوان» توسط یونسکو در ایرلند و در سطح
مدارس متوسطه هﻢ اقدام دیگر این کشور در حیطه آموزش محیط زیست بود.
هﻤچنین بنابر داده ها ،آمریکا نیز سال  ،9112اقدام به تصویب قانون و سند آموزش محیط زیست با هدف گسترش فرصت
هایی برای آموزش محیط زیست در طول دوره تحصیﻠی کرد که برنامه های اجرایی آن ﻋبارت است از اجرای برنامه های آموزشی
برای معﻠﻤان ،حﻤایت های مالی برای ابداﻋات و نوآوری ها در فعالیت های آموزش محیط زیست ،تدابیر تشویقی برای معﻠﻤان و
دانش آموزان برتر در زمینه آموزش محیط زیست ،تاسیس بنیاد مﻠی آموزش و پرورش محیط زیست به منظور هﻤاهنگی میان
منابع و تالش های بین بخش ﻋﻤومی و ﺧصوصی و طراحی سایت های آموزشی و سرگرمی ،بازی ها و امتحان های جذاب با
موضوﻋات محیط زیستی برای دانش آموزان مقاطع مختﻠف.
در کشور چین ،برنامه اقدام مﻠی برای تبﻠیﻐات و آموزش و پرورش و پیشنﻬاد این که تدریس آموزه های محیط زیستی تنﻬا به
واحدهای درسی زیست شناسی ،جﻐرافیا و شیﻤی معطوف نشود بﻠکه در سایر دروس مثﻞ فیزیﮏ ،ریاضی و هﻤچنین آموزش های
اﺧالقی هﻢ گنجانده شود ،از برنامه هایی است که این کشور از سال  911۱در تالش برای اجرایی کردن آن است و برای رسیدن
به این هدف ۱ ،سری راهنﻤاهای آموزش ،کتابچه و کتاب در مورد آموزش محیط زیست منتشر و بیش از  052کالج و موسسه دوره
های آموزش محیط زیست به متخصصان اﺧتصاص داده شده است.
بنا بر گزارش ها ،انجﻤن محیط زیست ﻋربستان سعودی هﻢ در حال راه اندازی یﮏ برنامه محیط زیستی در تﻤامی مدارس
این کشور و هﻤچنین سایر کشورهای ﻋربی است که بر هشت برنامه مدیریت زباله های ﺧانگی ،حفظ ﺧط ساحﻠی و اقیانوس،
مصرف برق ،مدیریت مواد زاید صنعتی ،ایﻤنی محیط زیست ،بازیافت ،تﻐییرات آب و هوایی و آلودگی تﻤرکز دارد .هﻤچنین یﮏ
برنامه تحصیﻠی کامﻞ تﻬیه شده که در  5سال آینده در سراسر ﻋربستان اﻋﻤال می شود و تا کنون این برنامه به  ۱2مدرسه در جده
و  ۱2مدرسه دیگر در نجران معرفی شده است.

 -4افزایش سواد محیط زیستی با آموزش از دوره ابتدایی
کتابهای درسی نقش برجسته ای در آموزش احترام به طبیعت و استفاده صحیح از منابع طبیعی دارند؛ بر هﻤین اساس درج
موضوﻋات محیط زیست در کتابهای درسی شروع ﺧوبی از سوی آموزش و پرورش کشورمان برای جﻠب توجه نوجوانان به مسایﻞ
زیست محیطی است .با ورود کتاب «انسان و محیط زیست» به پایه یازدهﻢ تحصیﻠی ،موضوع محیط زیست به صورت ﻋﻤﻠی وارد
نظام آموزش و پرورش شد .کتابی که بر هفت فصﻞ با موضوﻋات تنوع زیستی ،آﻻینده ها ،آب ،پسﻤاند ،هوا و گردشگری متﻤرکز و
نتیجه یکسال کار و مطالعه مولفان حوزه آموزش و پرورش با هﻤیاری کارشناسان محیط زیست است .اما اگر بخواهیﻢ هدفﻤندتر به
سوی پرورش انسان های مسئولیت پذیر و به نوﻋی دلسوز محیط زیست قدم برداریﻢ ،ﻻزم است این آموزش ها از مقاطع ابتدایی
به طور جدی شروع شوند .لذا می توان با تﻬیه بسته های آموزشی پیش دبستانی و دبستانی جﻬت استفاده در مﻬدهای کودک و
پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی به سوی این موضوع بسیار مﻬﻢ حرکت کرد .میتوان آموزش حفاظت از محیط زیست در مقاطع
پیش دبستانی و دبستان را در محتوایی از جنس تصاویر و انیﻤیشن انجام داد که جذابیت باﻻتری برای کودکان داشته باشند.
هﻤچنین حوزه آموزش معﻠﻤان پیش دبستانی و مقاطع ابتدایی در نظر گرفته و آموزش هایی برای این گروه ها نیز انجام شود.
هﻤچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی برای معﻠﻤان می توان آموزش را اصولی تر کرده و به هدف نزدیﮏ تر شد.
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 -5مسائل و چالش های زیست محیطی
مسائﻞ محیط زیستی بزرگترین چـالش مﻠـتهـا در قــرن بیســت و یکــﻢ هســتند .هﻤچنین مطالعــات نشــان می دهد
بحرانهای محیط زیسـتی در ایـران نیـز بـه ﻋنـوان یکی از شـدیدترین بحـران هـای محـیط زیسـتی در جﻬـان شناﺧته شده
است .این مسئﻠه حاکی از آن است کـه آموزش محیط زیست در کشور ما با تردیدها و کاستیهـای قابﻞ توجﻬی روبه رو است .در
سال های اﺧیر آهنگ معﻤولی انقراض بسیاری از منابع زیستی جﻬـان سـرﻋت یافتـه و در نتیجه تخریب مداوم جنگﻞ ها و سـایر
زیسـتگاه هـای غنـی زیستی و هﻤچنین شخﻢ بـیش از حـد زمـین ،آلودگی و استفاده نامناسب از جانوران و گیاهان غیر بومی،
سریع تر هﻢ می شود .از آغاز قرن بیستﻢ ،استفاده از انرژی  9۱برابـر ،تولید صنعتی  02برابر ،اسـتفاده از آب  1برابر ،مـاهیگیری
 05برابر ،انتشار دی اکسیدکربن  90برابر ،انتشار گوگرد  90برابر افزایش یافته است؛ این در حالی است که جنگﻞ زدایـی و بیابان
زایی در حال تسریع می باشد .در هﻤین زمان جﻤعیت دنیا  9٫0میﻠیارد نفر بود که در اواﺧر قرن بـه حـدود  ۱٫0میﻠیارد نفر افزایش
یافته اسـت و ایـن یـﮏ افـزایش  5برابری را نشان میدهد.

 -6راهکارهای راهبردی آموزش محیط زیست در مدارس
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برای گریز از آموزشﻬای تئوریﮏ و راهیابی آموزش محیط زیست و جﻠوگیری از روند تخریب آن ،به زندگی دانش آموزان و
ﻋجین شدن زندگی روزانه ﺧانواده ها و دانش آموزان و بطور کﻠی وارد کردن محیط زیست به ﻋنوان ﻋنصر جدای ناپذیر زندگی به
زندگی روزانه دانش آموزان راهکارهایی را بصورت اﺧتصار در این زمینه ارائه می گردد که می تواند در مدارس کشور اجرا گردد:
 )9شرکت دادن دانش آموزان در کاشت درﺧت در هفته درﺧتکاری در اسفند ماه هر سال .برای این منظور و برای تضﻤین این
شرکت ﻻزم است تفاهﻢ نامه ای بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور ( به ﻋنوان متولی شﻬراریﻬای کشور) صورت گیرد و
به ﻋنوان یﮏ قانون هر سال و بدون استثنا ﻋﻤﻠیاتی شود.این کار می تواند با اﻋتﻤاد ﺧانواده های دانش آموزان هﻤراه شود.
 )0تدریس پاره ای از دروس در محیط زندگی دانش آموزان .برﺧی از درسﻬای ﻋﻠوم ،فارسی و تربیت بدنی در مقطع ابتدایی
می تواند در فضای آزاد و در بستر طبیعت انجام شود.
 )0تجﻤیع کاغذهای باطﻠه در تﻤامی مدارس کشور و ارسال آنﻬا به کارﺧانه های تولید کاغذ.برای این کار می توان قراردادی
بین آموزش و پرورش کشور و کارﺧانه های تولید کاغذ بست که بر اساس آن ساﻻنه آموزش و پرورش به ﻋنوان مثال  92تن کاغذ
باطﻠه به این کارﺧانه ها ارسال دارد.
 )0شرکت دادن دانش آموزان در پاک سازی محیط زندگی.این کار می تواند ﺧیﻠی ساده و تنﻬا با یﮏ فراﺧوان برای پاک
سازی برﺧی از مناطقی که نیاز به پاک سازی آن احساس می شود،صورت داد.
 )5تشویق دانش آموزان مدارس به استفاده از دوچرﺧه .برای این کار می توان بخشی از حیاط مدرسه را به پارکینگ دوچرﺧه
ها اﺧتصاص داد و برای تجﻠیﻞ از دانش آموزانی که در طول سال با دوچرﺧه به مدرسه می آیند ساﻻنه جوایزی را اﺧتصاص داد.
برﺧی از موارد کﻤﮏ به بﻬبود محیط زیست چنان ساده است که اصال در مخیﻠه کسی نﻤی گنجد.
 )۱ﻋالوه بر تدریس پاره ای از دروس در طبیعت و آشنا کردن دانش آموزان به حفظ محیط زیست می توان بسیاری از
مسابقات ورزشی را در فضای باز اجرا کرد.برای این کار می توان برﺧی فعالیتﻬا مانند کوهنوردی و دوچرﺧه کوهستان را در فضای
آزاد اجرا کرد.این کار فعال به صورت محدود و گزینش شده در مدارس اجرا می گردد اما از آنجایی که اجرای این موارد با ﺧطرات و
مسئولیتﻬای ناشی از آن هﻤراه است باید تالش شود تا این نقیصه ها برطرف شود و شرکت دانش آموزان در این فعالیتﻬا تشویق
شود.
 )0برگزاری اردوهای آموزشی – تفریحی به صورت ماهانه.برای این کار باید با تفویض اﺧتیار به مدارس و انتقال مسولیتﻬا به
مدیران مدارس باید تالش شود تا ضﻤن اﻋتﻤاد ﺧانواده ها به اجرای این گونه اردوها،ﺧطرات ناشی از آنﻬا را به حداقﻞ کاهش داد.
 )8کاشت یﮏ گﻞ در ابتدای سال تحصیﻠی و مراقبت از آن در طول سال در مدرسه.برای این کار می توان از دانش آموزان
ﺧواست تا با تﻬیه یﮏ گﻠدان و مقداری ﺧاک یﮏ گﻞ را توسط راهنﻤایی معﻠﻤان مدارس اجرا کرد.با اجرای این کار می توان فضای
آموزشی مدرسه را شبیه یﮏ باغ شبیه سازی کرد.
 )1اجرای مسابقات فرهنگی – هنری با هﻤکاری شﻬرداری ها و سازمان محیط زیست در مدارس.برای اجرای این کار می
توان مسابقات نقاشی ،موسیقی و ﺧوشنویسی را با مضﻤون مقوله های مختﻠف زیست محیطی در مدرسه اجرا کرد.
 )92اگر چه تنبیه کردن دانش آموزان به صورت ﻋﻠﻤی رد شده است اما می توان به دانش آموزانی که تخﻠفاتی را در مدرسه
مرتکب شده اند می توان آنﻬا را به شرکت در فعالیتﻬای زیست محیطی وادار کرد.به ﻋنوان مثال می توان دانش آموز را وادار کرد تا
در ازای تخﻠف ﺧود گﻠدانﻬای مدرسه را آبیاری کند.
 )99پوشیدن لباس سبز در روز جﻬانی محیط زیست ( 5ژوئن هر سال) توسط کﻠیه دانش آموزان مدارس کشور.

 -8نتیجهگیری
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست رکن اساسی سعادت و رشد جوامع میباشند و توجه به آن به ﺧصوص در دوران مدرسه
بسیار ضرورت دارد  .مدرسه اصﻠی ترین نﻬاد و رکن پایه در تعﻠیﻢ و تربیت ﻋﻠﻤی ،آموزشی ،اﺧالقی و دینی است .در مدارس
ضرورت دارد با شیوههای مناسب و مطابقت رفتار و گفتار مربیان و معﻠﻤان در انجام امور نیﮏ به دانش آموزان یاد داد و روحیه
نشاط و اﻋتﻤاد به نفس را تقویت کرد .شرکت دادن آنها در امور گروهی و اداره مدرسه مانند زیباسازی ،درﺧتکاری ،گﻞکاری،
کﻤﮏ به دوستان ،برنامه صبحگاهی شاد و تفریحات سالﻢ ،روش تدریس فعال ،مشاوره تربیتی و تحصیﻠی ،فعالیتهای هنری و
ﻋﻠﻤی و مخصوصا توجه به رشد معنوی و آموزههای اﺧالقی در این زمینه نقش موثری ﺧواهند داشت و سبب روایت و احساس
نشاط ﺧواهد شد ،ﻋزت نفس را افزایش میدهد و مانع از انزوا و کسﻞ کننده بودن مدرسه و کالسهای درس میگردد .توجه به
طبیعت ،درﺧتکاری و منابع طبیعی از امور اساسی و ﻻزم برای توسعه و تداوم زندگی ﺧواهد بود .هویت دانش آموزان در مدارس
شکﻞ میگیرد و اکثر آنﻬا در دوران کودکی و نوجوانی ،معﻠﻤان را الگو و سرمشق قرار میدهند .نوع آموزش و تعﻠیﻢ و تربیت صحیح
در درک هنجارها و ارزش ها بسیار تﺄثیر گذار ﺧواهد بود  .آموزش دانشآموزان و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست ،باﻋث
حس مسئولیت پذیری و تعﻬد نسبت به نعﻤتهای ﺧداوند میشود و انگیزه و مﻬارت آنها را در بررسی موانع و مشکالت زیست
محیطی افزایش میدهد.

منابع
ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن و ارائه راهکارهای مناسب برای برنامهریزان درسی در این زمینه ،دانشکده ﻋﻠوم
تربیت ،دانشگاه ﻋالمه طباطبایی.
 .2کریمی ،بهنام .1917 ،طراحی برنامه درسی آموزش محیط زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران ،فصلنامه
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال ،7شماره.0
.9

ماپار ،مهسا و مبیودی ،حسین  .1919،چالش های آموزش محیط زیست در کشور ،نشریه آموزش محیط
زیست و توسعه پایدار ،دوره  ،0شماره .2
https://sedayemoallem.ir
https://www.roshdmag.ir/fa/article/21442
http://behinegi.com/
https://www.wikiniki.org/environmental-protection-education-in-schools
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بررسی معماری بومی در رابطه ساختاری آن با معماری پایدار؛
نمونه موردی :روستای ترولی

محمد بهزادپور ،1شیما

شجاعی*2

تاریخ دریافت1021/20/20 :
تاریخ پذیرش1021/20/02 :
کد مقاله10921 :

چکیده
در این مقاله به بررسی و تحلیل مفهوم معماری بومی و معماری پایدار پرداخته میشود ،امروزه معماری بومی میراث
مردمانی که تعلیم معماری ندیده بودند و بهعنوان میراث از گذشتگان میباشد و به خلق معماری میپرداختند .بکار بردن
عناصر معماری خاص برخی از شیوههای زندگی مردم را بهعنوان برخی تفکرات رایج در فضای زندگی در آثار خود متظاهر
میکردند که آنان را به مکان یا به زیستگاهشان تعلق میبخشید و به تولید یگانگی میان خود آنان یا به زیستگاهشان
میانجامید .بنا بر تعریفی که معمار (پاول الیور) از معماری بومی دارد ،معماری بومی ،به معماری میگویند که در طول
زمانبر اساس پیشینه محیطی ،فرهنگی ،فناوری و تاریخی که در آن وجود داشته تکامل یافته است و با ارزشها ،اقتصاد و
شیوههای زندگی و فرهنگهایی که مولد آنها هستند سازگار میباشند و یا بهطور خالصه معماری بومی ،معماری مردم و
معماری توسط مردم است با مطالعهی این پژوهش به دنبال اهدافی هستیم برای پاسخ به مخاطبان در حیطهی معماری
در هنگام جستجو و مطالعه دربارهی موضوع معماری بومی و توسعه پایدار و نقش آن در زندگی انسان را بررسی میکنیم
و به مخاطبان در حیطه معماری بازگو مینماییم و نمونهی موردی سبک معماری بومی را در این مقاله بررسی خواهد شد.

واژگان کلیدی :معماری بومی ،معماری پایدار ،طبیعت ،توسعه پایدار

 -1گروه معماری ،واحد هشتگرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هشتگرد ،ایران
 -2گروه معماری ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران (نویسنده مسئول) shimashojaei2020@gmail.com
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رابطه معماری پایدار و معماری بومی ،بهطورکلی امری بدیهی فرض میشود .یک تعریف عموماً موردقبول برای توسعهی
پایدار و نقطهای مناسب برای آغاز تفحص در این مفهوم ،از گزارش (براتلند) به دست می آید :توسعه پایدار توسعه ای است که نیاز
های نسل فعلی را بدون خدشه آوردن بر توانایی نسل های آینده در تامین نیاز های خود تامین کند (موتین و شرلی .)11 ،1031،با
توجه به این تعریف معماری بومی خود به خود یک معماری پایدار است .چون این معماری آمیخته با طبیعت است که از آن بهره
برداری می کند ،بدون اینکه خلعی در آن ایجاد کند (فالمکی .)30 ،1033 ،ترجیح معماران در این است که قواعد سودمندی از
معماری بومی را در کارهای نو به کار گیرند(اکرمی ،دامیار .)02 ،1091 ،در ادبیات معماری واژههای متفاوتی در جهت بیان شیوهای
از زندگی انسان مشاهده میشود که از بستر سنتی برخاسته اند و امروزه کمتر به چشم می خورند .عنوانهایی چون معماری بومی،
ارگانیک ،مردمی ،روستایی ،سنتی ،خود جوش و برخی دیگر در جهت بیان این نوع زندگی ذکر شده اند .پاول الیور از یک نخستین
پژهشگرانی است که در رابطه با تعریف معماری بومی ،بررسی رویکردهای وابسته به آن ،تبیین گونه های معماری و مشابه آنها
فعالیت بسیار نموده است .واژة  vernacularنیزتوسط الیور از حوزة زبان شناسی وام گرفته شده است (نورمحمدی )12 ،1033 ،و
این ط ور تعریف شده است :معماری بومی به طور خاص ،به آنچه که از سرشت و طبیعت انسان و محیط برآمده است و توسط خود
مردم برپا میشود نسبت داده شده است .تقربیا نیم قرن است که معماری بومی از سال  1911که از طرف برنارد رودوفسکی معماری
بدون معمار به عنوان تحقیقات نظری وتجربی معماری مطرح شده است (بانی مسعود .)1037،02 ،پیروان مکتب مدرن با
گرایشهایی همچون معماری ارگانیک یا طبیعت گرایی ،نیزبه نوعی رویکرد خود را به معماری بومی عرضه داشته اند .با توجه به
مبحث معماری امروز نیاز است به تحلیل و بررسی نظریه های مختلف و مرتبط با مطالعات معماری بومی به این حیطه پرداخته
شود تحلیل و بررسی ارایه شده ،رویکردی تاریخی و در سه مقیاس مختلف (مدل ،مبدأ ،الگو) که شرح هریک بیان خواهد شد.
هدف از این مقاله درک اصول معماری بومی و شکل گیری چنین رویکردی در طراحی معماری ،الزمه شناخت عمیق تری از
اهداف و توصیه های پایداری می باشد .در پایان گونه های به دست آمده از نمونه موردی معماری بومی (مجموعه ترولی) در
جنوب ایتالیا معرفی و تحلیل و نتیجه گیری می شود .بنابراین ضرورت ایجاد و توسعه هرچه بیشتر مقوله پایداری در معماری به
خوبی مشاهده می شوند-1 :حفظ انرژی -0هماهنگی با اقلیم -0کاهش استفاده از منابع جدید -0برآوردن نیازهای ساکنان -1
هماهنگی با سایت -1کل گرایی

 -2پیشینه
کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار ،در جهت کاهش اتالف انرژی در معماری و آلودگی محیط زیست ،بخشی به نام
(معماری پایدار) را به وجود می آورد .از سوی دیگر ،نیمی از سکونت گاه ها بر بنیاد معماری بومی و سنتی و به مفهومی گویاتر
معماری روستایی شکل گرفته اند .امروزه مسکن روستایی ،نه تنها رنگ و بوی تاریخ ،جفرافیا و اقتصاد را به خود گرفته ،بلکه به کار
گرفتن فن آوری و تفکر خالق انسان ،توام با هنر و معماری که در آن اعتقادات فرهنگ و زیباشناسی را درهم آمیخته ،به نمایش
گذارده است که نیازمند شناسایی هستند و جلوگیری از فراموشی آنها امری ضروری است و شناخت روستای ترولی در جنوب ایتالیا
کمک شایانی به فهم درستی از معماری بومی و معماری پایدار می کند.
جدول  -1پیشینه تحقیق (ماخذ :نگارندگان)
خروجی
سال

نویسنده

عنوان

اکرمی،
دامیار

رویکردی نو به معماری
بومی در رابطه ی
ساختاری آن با معماری
پایدار

()1091

سرخکالئی،
جمشیدی

بررسی عوامل موثر در
شکل گیری معماری
پایدار با تاکید بر فرم بنا

()1097

رحیمی
کریمی

تحلیل در معماری بومی
با تاکید بر روش زندگی
ساکنان به منظور ارتقای
همگنی ادراکی در

()1099

عوامل تعیین کننده معماری پایدار در چهار حوزه ( مردم ،طبیعت ،ساخت و الگو) مشخص شده
است .از این رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم معماری بومی به واسطه ی فن ساخت مردمی و
الگوهای مشارکتی ساخت ،نمونه قابل استفاده برای معماری پایدار است .رویکرد مبتنی برساخت
گرایی طبیعی معماری بوم ی به خاطر تکاء مصالح طبیعی و شیوه های غیرفعال تنظیم شرایط
محیطی ،الگوی مناسبی برای معماران پایدار عرضه می کند .رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی
معماری بومی با ارائه ی فرم های متناسب با اکولوژی وتوسعه کم تراکم کمترین آسیب را به
زیست بوم وارد می کند و در رویکرد مبتنی بر مطلق گرایی طبیعی ،ممعماری بومی محصول
روند تکاملی محیط زست و بخشی از محیط طبیعی( مکان زیست انسان به عنوان یک گونه
طبیعی) محسوب می شود.
یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان عنوان شده است.
این هدف با ارائه الگوی معماری مناسب همساز با اقلیم قابل حصول می باشد از جمله عوامل
تاثیر گذار بر معماری اقلیمی جهت گیری و فرم کانسپت ساختمان هاست که در این مقاله مورد
بررسی قرار گرفته اند.
پژوهشی حاضر با رویکردی مسئله محور به معماری بومی در مقیاس میانه (محله) به منظور
ارتقای همگنی ذهنی و ادراکی مخاطبان از محیط انسان ساخت بومی میپردازد .از نتایج ارتقاء
همگنی ادراکی در محیط ،افزایش بیش بینی پذیری فردی و کاهش فشارهای روانی ،تقویت
مکانیسم های دفاعی و روانشناختی و فرهنگی وضوح هویت مکانی ،افزایش امکان خودکنترلی،
بهره گیری از قوانین و کنترل های غیر رسمی نسبت به قوانین رسمی ،مشارکت ،انعطافپذیری،
متقابل در زمان تغییرات فرهنگی ،کاهش فشارهای محیطی ،رضایت مندی سکونتی گروه مهاجر

نویسنده

عنوان
محیط انسان ساخت
بومی

رضایی،
وقیق،
مرادی

جایگاه الگوهای معماری
پایدار در معماری بومی
روستایی

خروجی

سال
می باشد.

()1090

در این پژوهش با بررسی میدانی بناهای بومی روستای هلسم از روستاهایی می باشد که بافت و
ساختمان های این روستا براساس اقلیم ،شکل گرفته است .از این میان معماری بناهای روستایی
به عنوان نمونه بارز از بومی مداری معیارهای همراهی با پایداری از قبیل حفظ محیط زیست و
استفاده از عوامل مفید اقلیمی در درون بنا را با نگاه به عناصر شکل دهنده ی معماری بومی از
قبیل ،اقتصاد ،فرهنگ،اجتماع ،طبیعت به درستی رعایت نموده است.

 -3روش تحقیق
این پژوهش براساس مطالعات کتابخانهای و میدانی و به روش توصیفی با
ذکر نمونه موردی انجام شده است .به طوری که نگارندگان با مطالعه کتابها و
مقاالت به بیان معنا ،اصول ،اهداف توسعه پایدار و معماری بومی پایدار پرداخته
اند .جهت شناسایی معماری بومی روستایی منطقه جنوب ایتالیا روستای ترولو و
عوامل شکل دهنده معماری این منطقه ،شناسایی ودر ادامه به تحلیل و
توصیف آنها پرداخته اند.

 -2-3معرفی نمونه مورد بررسی

شکل  -1مجموعه ترولی در جنوب ایتالیا
(ماخذ :آرک دیلی،سال )1981
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نمونه مورد بررسی شده در این مقاله (ترولی) در (آلبروبلو) در جنوب ایتالیا
بهترین نمونه ی زنده از این نوع است .مجموعه ترولی شبه جزیره ایتالیا از سه
طرف به دریای مدیترانه و از شمال به رشته کوه های آلپ محدود می شود و از
دیرباز ،مهد تمدن مغرب زمین بوده است .کاربری آن مسکونی بوده و االن
تبدیل به هتل اقامتی شده است .این مجموعه معموال یک طبقه می باشد .در
قرن پانزدهم و شانزدهم میالدی ،معماران بزرگی در این کشور معماری
رنسانس را شکل می دهند؛ و این روند بعدها در دوره باروک و روکوک ادامه
پیدا می کند .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش درک اصول معماری بومی و
شکل گیری چنین رویکردی در طراحی معماری ،الزمه شناخت عمیق تری از
اهداف و توصیه های پایداری می باشد.

 -4مبانی نظری
 -1-4توسعه پایدار
توسعه پایدار ،توسعه ای است که نیاز های زمان حال را برآورده سازد ،بدون آنکه از توانایی های نسل های آینده برای ارضای
نیازهاشان مایه بگذارد(سلطانی ،نامداریان .)1092 ،در این خصوص ،اصولی برای توسعه پایدار تدوین شده است که این اصول می
توان به موارد زیر اشاره کرد :یکپارچگی اقتصادی ،تعهد بین نسل ها ،اجتماعی ،حفاظت فیزیکی،زندگی ،مشارکت ،مواردی که از
اصول توسعه پایدار ذکر شده ،مرتبط با حوزه های مختلف علوم ،خصوصا علومی که با محیط مرتبط اند ،می باشد(اکرمی ،دامیار،
 .)01 ،1091توسعه پایدار ،یک ایده و اصطالح بسیار گسترده است که معنای متفاوت و بسیاری دارد به گونه ای که آن را ،نوعی
تالش برای ترکیب مفاهیم در حال رشد حوزه ای از موضوعات محیطی با موضوعات اجتماعی – اقتصادی می دانند که تغییری
مهم در فهم رابطه ای انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد(فالمکی .)022 ،1033 ،اصول توسعه پایدار در ارتباط با
پایداری زیست محیطی به طور خالصه شامل توجه به استفاده از منابع تجدیدپذیر ،استفاده کمتر از انرژی های تجدید ناپذیر و
آلوده کننده ،تامین نیازهای پایه ای انسان و اجتماع و ایجاد محیطی سالم برای نسل های آینده ،توجه به محیط زیست وکاهش
آلودگی و نیز توجه به چرخه های زیست محیطی می باشد(بیرانوند.)1092،

 -2-4توسعهی پایدار و معماری
شناخت محیط و معماری ،تنها با درک فعالیت های انسان در دنیای پیرامونش امکان پذیر است و هدف معماری را می توان
ایجاد انگارهای انسانی ،در درون شکل کالبدی دانست .طراحی انسانی ،مهم ترین اصل طراحی پایدار است (رضایی ،مرادی،
دیگران .) 10 ،1090 ،ضروری ترین نقش معماری ،خلق و ساخت محیط هایی است که امنیت ،سالمت آسایش فیزیکی ،صحت
روانی و بهره وری ساکنان خود را تداوم بخشید (ارمغان ،گرجی مهبانی .)07 ،1033 ،از جهت دیگر معماری پایدار با اقلیم هماهنگ
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می باشد و شرایط داخل بنا در این نوع معماری درصد آسایش انسان می باشد(حاجیلو .)0 ،1090،مفهوم معماری پایدار ،چه به
عنوان خلق فضای انسانی وتنظیم رابطه ی انس ان و محیط فیزیکی و چه به عنوان محصول این فرآیند ،همواره با محیط پایدار،
درآمیخته ودر چارچوبی کلی می توان از آن به (خلق محیط پایدار انسان ساخت) تعبیر کرد(فرهودی.)09 ،1031،

 -3-4معماری بومی
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اولین مفهومی که بر معماری بومی ،نهاده شد (معماری خودجوش) وبه ابداع در (پاگونه) بود .مفهوم کلمه ی خودجوش ،معنای
تصادفی آن نیست ،بلکه طبیعی بودن آن است (آلپاگونوولو .)01 :1030 ،استفاده از امکانات محیطی هماهنگ با طبیعت ،در معماری
بومی پایان است(سرتیپی پور .)01 ،1033 ،امروزه معماران می توانند باتوجه به معماری بومی هر منطقه نقش به سزایی در بهینه
سازی مصرف انرژی داشته باشند (احمدزاده سرخکالئی ،کردجمشیدی .)12 ،1097 ،معماری بومی می توان به دیدگاه هویت
نمادین و سمبلیک و مخالفت در برابر معماری وارداتی دارد ،اشاره کرد (اولیور .)10-10 ،1993 ،معماری بومی ،هنری است که با
برنامه تدوین و تعداد اندکی از افراد متخصص ساخته نشده است ،بلکه در ادامه فعالیت تمامی مردمان دارای تجربه (میراث) پیشینه
یکسان و در دامنه محدودی از تجربه توسط افراد عادی شکل گرفته است (رودوفسکی .)13 ،1911 ،بنا بر تعریف پاول الیور 1از
معماری بومی این است که معماری بومی آن گونه معماری است ،نوعی ساختار محلی یا منطقه ای تعریف کرد که برای بنای آن از
مصالح و منابع سنتی منطقه ای استفاده می گردد و با فرهنگ و شیوه ی زندگی که مولد آنها هستند سازگار می باشند .یکی دیگر
از شاخصه های معماری بومی ،مشارکت مردم در ساخت می باشد ،معماری بومی نیز از شرایط محلی تاثیر می پذیرد و حساسیت
زیادی نسبت به بافت جغرافیایی محیط اطراف ،از جمله آب و هوا ،پوشش گیاهی و توپوگرافی دارد .همچنین توجه به ارزش ها و
همسازی آن با منبع طبیعت است و در جای دیگر راپاپورت 0نیز این گونه معماری بومی را تعریف می کند« :این نوع مسکن (بومی)
تجلی آنی ارزش های در حال تغییر و نیز ویر خانه و جهان بینی و شیوه زندگی است و حاصل مجموعه ای از موقعیت هاست».
معماری بومی علم طبیعت است که در هماهنگی با آن خلق اثر می شود .اصطالح معماری بومی این گونه فرم ها را به عنوان یک
سیمای مشخص در یک مح یط جغرافیایی قابل تعریف معرفی می کند .اگر آنالیز زبانی را وسیع تر نماییم وجه را از مشتقات زبان
گرامر و یا حتی سبک کلمه بومی به معنای ناحیه ای و منطقه ای است .معماری بومی در طول زمان بر اساس پیشینه محیطی،
فرهنگی ،فناوری و تاریخی که در آن وجود داشته تکامل یافته است .حسن فتحی معماری که آثارش در مصر در همنوایی معماری
با فرهنگ و سنت مردم زبانزد است درکتاب “ساختمان سازی با مردم” بیان می دارد که ( هر ملتی که معماری خاص خود را بنیان
نهاده است .وی همچنین ضمن تاکید برانطباق و وابستگی فرم به فرهنگ به ویژگیهای بستری که فرم درآن جاری می شود اشاره
می کند (فتحی .)1070 ،پاگانوخود 0در تعریف معماری بومی اینطور بیان می کند( :این معماری بر ارزش فضای مطلق که از ابتدایی
ترین فرم های هندسی پدید می آید ،با دیواری با ضخامت زیاد و ترکیب بندی آزاد و بدون تقارن و منظره های پیرامون تأکید دارد.
از این الگوها می توان درسهای ارزنده برای آموختن زیبایی شناسی فراگرفت و از معماری روستایی قانونمندی زیبایی آن را که
همانا ارزش اخالقی آن است ،یعنی زیبایی الهی سادگی را فرا بگیریم (آلپاگونولو .)1031 ،آدریانو آلپاگونولو 0بیان می دارد که بین
معماری بومی و نحوه گویش های محلی که وجه تمیز هرگروه و جمعیت انسانی است (آلپاگونوولو .)1030 ،به طور خالصه می
توان موارد زیر را به عنوان راه حل های مورداستفاده ذکرکرد:
معماری بومی شامل تمامی
فضاهایی مانند خانه یا ساختمان هایی
است که برای انسانها ساخته می شود.
این ساختمانها که توسط جامعه و یا
مالکان احداث می شوند به زمینه های
محیطی و منابع در دسترس وابسته اند و
نمودار  -1مدل مفهومی مولفه های معماری بومی (ماخذ :نگارنگان)
از تمام تکنولوژیهای سنتی بهره
میبرند.
تمامی فرمهای معماری بومی برای رفع نیازهای مشخص ،کیفیت های زیستی معین و روش های زندگی فرهنگهایی که آنها
را ایجاد کرده ،ساخته شده اند.

-4-4معماری بومی در گذر زمان
معماری فقط نوعی فعالیت ،رویداد یا مجموعه ای از دست سازها نیستت .حتتی هنتر صترف هتم نیستت .معمتاری بترای تمتامی
امورانسانی بنیادی و اساسی ست و از همان آغاز تمدن ایجاد شده است؛ چرا که بدون آن امکان به وجود آمدن تمدن یتا فرهنگتی
1 paul oliver
2 Amos Rapoport
3 Giuseppe Pagano
4 Adriano Lpagvn
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وجود نمی داشت ،معماری ،اجتناب ناپذیر ،جهانی ،بی پایان و مستمر است .معمتاری همچنتین (نیتازی) ابتتدایی استت(آلپاگونوولو،
.)1030

-4-5معماری روستایی
معماری ،حاصل تفکر و روح بشر است .محتوای فکری و روح انسان طراح وسازنده در آن نمایان است .انسان روستایی،
معماری را با آگاهی نسبت به محیط طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی و با بصیرت ،نسبت به هستی و طبیعت طراحی می کند و می
سازد(رضایی ،مرادی ،دیگران .)11 ،1090،هماهنگی در اجزا و با طبیعت و محیط پیرامون ،از رمزهای معماری روستایی ،به شمار
می آید .روستا چه در کویر باشد ،چه در کوهستان و چه در جنگل ،همواره با محیط خود ،سازگار است .یکی از ارزش های معنوی
طبیعت ،واجد بودن آن از یک نظام هماهنگ است .این هماهنگی به صورت حیرت انگیزی همچون موسیقی بر همه ی عوالم
طبیعت ،حاکم است(نصر)110،1031 ،

-4-6معرفی روستا

شکل  -2مجموعه ترولی در جنوب ایتالیا
(ماخذ :آرک دیلی،سال )1981

 -7-4نحوه ی استقرار و بافت روستا
یکی از راهکارهای کاهش تبادل حرارتی از طریق جداره ها است .از طرف دیگر ،برای استفاده از خاصیت برودت زمین یا
هدایت برودتی ،باید بنا را متصل به زمین احداث کرد .برای بررسی بافت روستایی که عبارت است از مجموعه عناصر تشکیل
دهنده ی روستا؛ به ویژه واحدهای مسکونی ،اماکن عمومی و روابط مابین آنها؛ باید عوامل متعددی در نظر گرفته شود که هر یک
به نوبه ی خود تأثیری کم یا زیاد بر آن دارد( سیروس صبری .)1091،127 ،بافت روستا را میتوان متشکل از شبکه ی معابر و
عملکرده ای مختلف مانند مسکن ،مدرسه و مسجد دانست که این شبکه از نظر فرهنگی و اجتماعی ،بیانگر سکونت باشد(گودرزی،
 )10 ،1030در مناطق کوهستانی ،نحوه ی استقرار و بافت روستا از نظر توپوگرافی ،در سه رده قرار می گیرد :الف -رده کوهستانی
با شیب تند؛ ب -رده کوهپایه ای با شیب متوسط و ج -رده دشتی با شیب مالیم .بر اساس این سه رده ،ساختار و بافت روستا
متفاوت بوده و هر یک دارای ویژگیهای مختص خود می باشد (موالنایی.)191،1030 ،
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همان طور که در معرفی نمونه موردی گفته شد ،آلبربلو شهر کوچکی
در آپولیای ایتالیا است که ترولی کلبه های سنتی این شهر است که از
جنس سنگ و با سقف های مخروطی شکل ساخته شده اند .این ترولی ها
در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفته اند .گونه شناسی و روند
شکل گیری آن در قسمت های مختلف این کشور ،تابع عوامل مختلفی
بوده است .مهمترین عامل را شاید بتوان ویژگی های اقلیمی این کشور و
تأثیر آن در گونه ها دانست .عوامل فرهنکی و اقتصادی نیز به نحوی در
شکل گیری آنها دخیل بوده اند .در مجموع می توان گفت که مناطق
کوهستانی ،به دلیل ناهمواری های موجود در زمین،مردم کمتر به
کشاورزی اشتغال داشته و به امر دامداری پرداخته اند .اجتماع این واحدها
مسکونی ،بافت های خطی را می سازد.

 -8-4ارتفاع اتاقها ،بازشوها ،دیوارهای بنا و سقفها و مصالح روستا
اتاق های تاق قوسی سنگی ،ممکن است به صورت دوتایی ،سه تایی یا چهارتایی وجود داشته باشد که سرانجام مجموعه ای
دقیق و تماشایی را به دست می دهد .ترولو کلبه سنگی که به صورت سنتی با سقف مخروطی ساخته شده است .که این کلبه های
زیبا و خاص در دره )(Itriaو ،در منطقه ) (Murgeمنطقه ایتالیایی از آپولیا قرار دارد .ترولی به طور کلی به عنوان پناهگاه موقت
و انبار و یا خانه به عنوان دائم مالکان کوچک و یا کارگران کشاورزی ساخته شد .ترولو از کلمه ی یونانی که اشاره به یک خانه ای
فضای داخلی توسط سنگ و طاق خشک پوشیده شده است .ترولو که در اصل یک نوع ساختمان روستایی بومی می باشد .با
دیوارهای ضخیم تشکیل شده است با این حال ،از سنگ های کوچک ساخته شده تا انعطاف پذیری و سازگاری از فرم که در
موقعیت های شهری تنگ مفید سازد .بسته به منطقه ،مواد و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد که از سنگ آهک سخت و
یا توفا آهکی استفاده شده است .به طور سنتی ترولی با استفاده از سنگ تراشی یعنی سنگ خشک ،بدون هیچ مالت یا سیمان
ساخته شده است .این سبک از ساخت و ساز نیز در حومه اطراف آن که در آن بسیاری از زمینه ها توسط دیوارهای سنگی از هم
جدا رایج است .ارتفاع از سطح زمین تا طاق ها حدودا  1612متر تا  0متر است .نما های بیرونی آن از  0تا  1درصد خمیر می
باشد(معماریان.)1037،
36
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ترولو ممکن است در بعضی
از طرح ها دایره شکل و در بعضی
طرح ها مربع باشد آنهایی که
دایره شکل است سرپناه موقت
برای حیوانات و علوفه مورد
استفاده قرار میگرفته است.
آنهایی که طرح مربع دارد به
گروههای سه ،چهار ،پنج تقسیم
می شوند که به عنوان یک
آشپزخانه ،اتاق خواب ،پناهگاه
حیوانات ،اتاق مواد غذایی و یا
ابزار مورد استفاده قرار میگرفت.
شکل  -3پالن و مقطع نوعی ترولی در جنوب ایتالیا (ماخذ :معماریان)1391 ،
سقف خانه ها در دو پوست ساخته
داخلی
پوست
شده:
) (voussoirsسنگ آهک و
سنگ سقف بیرونی سنگ آهک
که کمی به ظاهر کج ،بخاطر
اینکه ضد آب باشد سنگ آهک
چیدمان کج دارد .در باالی
مخروط های ترولو از طرح های
دیسک ،توپ ،مخروطی ،کاسه ای
و چندوجهی و یا ترکیبی از جنس
ماسه سنگ ساخته شده است
مراجعه به تصویر شماره .0
عالمتهای سفید روی
شکل  -4ترولی با نقشه های چهار گوش سنگی ،ضخامت زیاد دیوارها (ماخذ:
مخروطها یک نماد و عالمت
مسیحی که شامل صلیب ساده،
معماریان)1391 ،
یک صلیب برروی قلب سوراخ
شده توسط یک فلش می باشد
که در آن زمان به نمایندگی
سانتا ماریا که از قدیس کلیسای
آن محل اختصاص داده می
شدند .بهخاطر رفت و آمد مکرر
تصمیم گرفتند در آن منطقه هتل
ساخته شود .که برای اولین بار در
شکل -5نمادها در باالی گنبدهای ترولو در جنوب ایتالیا
سال  1912از خانه های ییالقی
(ماخذ :آرک دیلی ،سال )1981
هتل ساختند.
فضای داخلی اکثریت قریب به اتفاق ترولی یک اتاق که در زیر هر سقف مخروطی ،با فضاهای زندگی اضافی در طاقچه یا
آالچیق قوسی دارد که دیوار ها را با پرده جدا می ساختند .دیوارهای بیرونی آن ،اتاق ها و طاق قوس ها اغلب با گچ و آهک سفید
اندود شده است .ترولی به عنوان خانه استفاده می شود که دارای شومینه باز با یک دودکشها (افزایش فشار باالتر از پشت بام) .با
توجه به طراحی ترولو با داشتن دیوارهای ضخیم این هوای گرم به باالی فضای مخروطی شکل خواهد رفته و خانه را گرم میکند.
مصالح ساخ تمانی ،به دلیل قرار گرفتن این گونه ها در مناطق کوهستانی ،از سنگ های الشه بوده و به صورت خشکه بر روی
هم چیده شده است .این سلول ابتدایی به وسیله ی یک در ،به بیرون ارتباط داشته و بعدها در گونه های تکامل یافته تر ،پنجره ای
نیز برای آن تعبیه شده است .شکل سنتوری پوششی نیز ،به وسیله ادامه ی دیوار سنگی به دست آمده و بر روی آن ،تیرهای اصلی
و سپس تیرچه ها قرار می گرفته اند.

شکل  -6نمایی از ترولی ،عالمت های سفید در باالی گنبدهای ترولی

شکل  -1گونه اولیه ترولی و تکامل پالن و

در جنوب ایتالیا (ماخذ :آرک دیلی)1981 ،

فرم (ماخذ :معماریان)1391 ،
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پوشش نماها نیز قشری سنگی بوده است .ترولیها نوع دیگری از سکونت گاه های ابتدایی هستند که در جنوب شرقی ایتالیا و
در استان پولیا ساخته شده اند .به دلیل دایره ای بودن پالن آن و در ادامه ی گسترش نیافتن آن به صورت بافت شهری ،این گونه
ها گسترش زیادی نداشته و به همین منطقه محدود می شود .نوع ابتدایی آن دارای پالنی مدور است .با استفاده از سنگ به صورت
خشکه چین ،دیوارها را ساخته و طاق آن را که به طاق کاذب است ،به صورت پله پله می سازند .این طاق از لحاظ ایستایی هیچ
گونه نیروی رانشی را ایجاد نمی کند .این پالن بعدها گسترش پیدا کرده و به صورت های مختلف درآمده است .در مناطقی مثل
آلبرو و بلو تمامی فضاهایی را که می بایست یک واحد مسکونی داشته باشد ،به همین صورت شکل داده اند .در گونه های
برونگرای ردیفی ،مثل آنچه که در گونه ی اولیه آنها مشاهده شد ،مصالح از سنگ بوده (به غیر از مناطقی محدود که از آجر نیز
استفاده شده است) و از مالتهایی نیز در پیوند بین سنگ ها کمک گرفته شده است .عنصر تازه ای که بیشتر در طبقات زیرین مورد
استفاده قرار می گیرد ،طاق می باشد .نوع طاق ها بنابر موقعیت محل متفاوت است ،اما بیشتر از طاق های آهنگ و طاق های
ترکین استفاده شده است .نقشه ی فضاهای داخلی نیز تغییر کرده و قسمت های مختلف از قبیل نشیمن ،خواب و آشپزخانه به آن
اضافه شده است  .این گونه ها در طول تاریخ ،از هسته های کوچک زیستی به مجتمع های زیستی بزرگتر تبدیل شده اند .مطالعات
انجام شده بر روی گونه شناسی و سیمای شهری ،گونه های مختلف و روند شکل گیری آن را براساس شکل ظاهری هر بنا،
ارتفاع ،رنگ و دیگر خصوصیات آنها ارائه می دهد(معماریان.)1037،

آن چیزی که حتی تا روزگار کنونی ،فرم غالب سکونتگاه انسانی را شکل می دهد ،هنر و تفکر معماران است ،بلکه معماری
بومی (با هر تعریفی که از آن بشود) است؛ از اینرو غیبت آن در محیط معماری کم رنگ تر شده است .تالشهایی که صورت
گرفته ،بیشتر جنبه های شاعرانه و احساسی و یا در بسیاری موارد نوستالژیک آن قابل مالحظه و برجسته بوده و هست و همین امر
مقوله ی معماری بومی را نه تنها در حاشیه قرار داده ،بلکه از نظر علمی نیز جزو مباحث دست دومی و فرعی نشان داده که این
مسأله ،زیانهای غیرقابل جبرانی را به این نوع از معماری وارد آورده است .معماری بومی رویکردهای زیادی دارد نظریه پردازان
مدرن معماری بومی هر را یک رویکرد مطرح کرده اند که در دورة تاریخی رواج دارد رابطه با انسان ،منطقه گرایی ،طراحی
مشارکتی ،ساختارگرایی ،جنبه اقلیمی و برخی دیگر از گرایش های معماری پایدار که  90رویکرد به معماری بومی در نظریه پردازی
مدرن معماری قرار می دهند که مطابق با استاندارد های جهانی این گونه ویژگی های پایدار که ریشه دیرینه و فرهنگها دارد نادیده
گرفته شده است  .اما این مسأله همچنان مطرح است که معماری بومی و مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته و میگیرد ،آیا
خود معماری بومی ،جایگاهی در معماری روز خواهد داشت یا نه؟ اما این امر کافی نیست و اگر معماری بومی بخواهد فرصتی برای
بقا در جهان پیشرو داشته باشد ،نیاز به پایگاهی تئوریک دارد که بتواند مزایایی ذاتی و پایدار در آن را بیابد و آن را معادل نیازی
اساسی در زندگی انسان قرار دهد .این امرمی تواند در مدلها یا الگوهای موجود در معماری بومی باشد ،اما راه طی شده در شناخت
این مدلها و الگوها تا امروز چندان به سود بقای خود این معماری نبوده است .تالشهای صورت گرفته در معماری پایدار و بازگشت
به تکنولوژی های نسبتاً بدوی (مانند خاک) و الگوهای سکونتگاهی شبه بومی (روستاهای اکولوژیک) و نیز رجحان همیشگی شیوه
های مردمی معماری بومی در مواقع بحرانی و نیازهای شدید اسکان ،مانع از پاسخ منفی به سؤال فوق میشود .و همانطور هنر
معماری بومی از ساده ترین ها شکل ها صورت می گیرد و می توانیم بگوییم که مبنای معماری بومی هنر مینمال که در آن نقش
دارد .در این مقاله سعی گردیده است که با استفاده از یک نظم و انسجام علمی و با یک دید کل نگر و به پشتوانة منابع تئوریک به
بحث پیرامون رویکردهایی به معماری بومی و نظریه پردازیهایی که صورت گرفته ،گامی هرچند کوچک جهت هموارتر کردن
مسیرپژوهش تئوریک معماری بومی برداشته شود .از مزایایی که میتوان به آنها اشاره کرد این است که با چنین دسته بندی هایی
31

در رابطه با ارجاعات به معماری بومی در آینده برای طراحان مسأله رجوع به معماری بومی در قالب قابل تفکیک و یک سیستم
منسجم خواهد بود و این میتواند آغازی باشد برای آن نوع از نظریه پردازی که معماری بومی را به عنوان موجودیتی اصیل و قابل
دوام مورد نظرقرار دهد.
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