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چکیده
آب یکی از مهم ترین منابع مورد نیاز جامعه بشری است .موضوع چگونگی حفظ این منبع حیاتی و بهرهبرداری
بهینه از آن ،یکی از مهمترین چالشهای قرن حاضر است .بنابراین آب یکی از منابع مهم در توسعه کشورها و یکی
از بزرگترین چالشهای قرن حاضر بشریت است که میتواند سرمنشأ بسیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار
گیرد و در واقع تخریب منابع آب به منزله تخریب پایههای توسعه خواهد بود .بنابراین؛ کمبود آب و عدم مدیریت
صحیح منابع آب قابل دسترس ،بحران آبی را ایجاد میکند که وقوع خشکسالیها باعث تشدید آن میگردد و
دارای ابعاد مختلف زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است .ترکیب عوامل اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار در
ارزیابی آسیبپذیری آب باعث انطباق مؤثرتر عوامل توسعه با هم و ارائهی یک رویکرد جامع در جهت مدیریت به
هم پیوسته منابع آب میشود .این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانهای و با روش مروری تدوین شده؛ تالش
دارد ضمن بیان مفاهیم توسعه پایدار ،نقش پایههای توسعه پایدار را در کنترل آسیبپذیری منابع آب کشاورزی
ارائه نماید.
کلمات کلیدی :توسعه پایدار ،بهرهوری ،آسیبپذیری ،منابع آب کشاورزی.

مقدمه
آب یکی از مهم ترین منابع مورد نیاز جامعه بشری است و موضوع چگونگی حفظ این منبع حیاتی و بهرهبرداری بهینه از آن،
یکی از مهمترین چالشهای قرن حاضر است (نبیافجدی و همکاران 212 :1931 ،و ببران و هنربخش .)222 :1931 ،کمآبی یکی
از مشکالت عمده بشریت در آینده به حساب میآید (شرفی و زرافشانی ب)123 :1933 ،؛ زیرا آب یک منبع چند بعدی مورد
استفاده برای مقاصد صنعتی ،خانگی ،کشاورزی و تفریحی است (نیوپان )1 :2219 ،و لذا وجود آن برای تولید مواد غذایی ،توسعه
اقتصادی ،بقای موجودات زنده و غیره ضروری است (مختاریهشی و قادریحاجت.)93 :1931 ،
منابع آب در معرض تنش فزاینده ناشی از آثار متقابل رشد جمعیت ،توسعه اقتصادی ،تنوع اقلیمی و توزیع ناهمگون زمانی و
مکانی منابع آب ،تغییر اقلیم و حفاظت از اکوسیستم است .این موارد سبب بروز مسائلی جدی مانند فقر ،ایجاد اختالل در فرآیند
رشد و توسعه پایدار اقتصادی -اجتماعی ،تهدید تولید جهانی غذا و ناپایداری منابع طبیعی میشود (فالحی و همکاران:1931 ،
 )2و منابع آبهای سطحی و غیرسطحی اگر به طور صحیح مدیریت نشوند بحرانهای آبی را موجب میشوند که از تبعات
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برخوردارند (فرجزادهاصل و بیگمحسینی .)213 :1933 ،در واقع این عامل حیاتی و مهم در بخشهای
مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و به تبع آن توسعه پایدار آن نقش مهمی را ایفا میکند .کشاورزی به عنوان یکی از محورهای
اساسی رشد و توسعه ،نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد .بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ایران حدود 21درصد تولید
ناخالص ملی29 ،درصد اشتغال و تأمین بیش از  32درصد غذای کشور را به خود اختصاص داده است .در این راستا محدودیت
منابع آبی همواره یکی از مهم ترین موانع توسعه بخش کشاورزی ،به عنوان بستر اصلی نیل به خودکفایی موادغذایی بوده
است(کهنسال و همراز.)1931 ،
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آب و توسعه پایدار
تاریخچه تفکر توسعه پایدار به زمانهای بسیار دور بازمیگردد ولی مفهوم توسعه پایدار به شکل کنونی برای نخستین بار
توسط تئودور روزولت در سال  1323میالدی به سران حکومتی گوشزد گردید .روزولت معتقد بود که باید طوری با منابع رفتار
گردد که ارزش آنها برای نسلهای آینده حفظ گردد (شفائیانفرد و همکاران .)92 :1939 ،مالحظات زیستمحیطی باعث شده
تا سیاست های بخشی به منظور تضمین توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار ،با یکدیگر هماهنگ شوند .در واقع ،جنبههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در فرآیند توسعه به صورت توأم در نظر گرفته میشوند (امامیمیبدی و همکاران:1931 ،
 ،)12و برنامههای اجرایی تضمینکنندهی توسعه پایدار آنهایی هستند که در تصمیمگیریهای اولیه آنها ،شاخصههای اجتماعی
و محیطزیستی در کنار مالحظات فنی و اقتصادی لحاظ شده باشد .از اینرو باید سیستم مدیریتی ،جامع و بههم پیوسته بوده و
ساختارهای فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی طرحها را توأمان در برگیرد (شفائیانفرد و همکاران .)92 :1939 ،اگرچه
رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش مصرف ،سطح رفاه باالتری را برای جامعه به همراه دارد ،ولی آسیبهای زیستمحیطی
همراه با فرآیند رشد اقتصادی ،تأثیر منفی بر رفاه جامعه بر جای میگذارد (امامیمیبدی و همکاران.)12 :1931 ،
برای تحقق توسعه پایدار نواحی روستایی باید هر برنامه توسعه مبتنی بر درک متقابل نیازها و منابع محلی باشد .در این میان
منابع آب اصلیترین توان محیطی برای توسعه بخش کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی -اجتماعی کشاورزان است .به عبارت
دیگر اگر نقش نیروی انسانی در جامعه محور توسعه شناخته شده است ،نقش آب نیز در منابع طبیعی به مثابه مرکز توسعه،
بیشترین تأثیر را در روند گسترش ج امعه انسانی و تثبیت آن در نواحی روستایی دارد (رشیدپور و همکاران ،)2 :1932 ،و نقش
آب محدود به بخش تولید نبوده و بر ابعاد مختلف زندگی مردم و جامعه از ادامه حیات تا توسعه ،امنیت ملی ،خودکفایی ،ایجاد
اشتغال ،حفظ محیطزیست و توسعه پایدار کشور مؤثر است (نصرآبادی و همکاران .)33 :1931 ،امروزه در دنیا آب و منابع آب به
عنوان یکی از پایههای اصلی توسعهی پایدار بهشمار میرود (یوسفی و همکاران 123 :1932 ،و ضیاء و همکاران .)11 :1939 ،در
طول قرن بیستم ،جمعیت جهان سه برابر و میزان استفاده از آب شش برابر شده است .میزان آب قابل دسترس جهان تنها برای
جمعیت کنونی با حداقل دسترسی به آب سالم کافی است .توزیع نامناسب از لحاظ مکانی و زمانی و افزایش جمعیت و سرانه
مصرف آب ،این مسئله را تشدید نموده است (یوسفی و همکاران .)123 :1932 ،از طرفی نیز آلودگی آب به صورت مستقیم و
غیرمستقیم بر محیط اطراف و تنوع زیستی جانداران اثر میگذارد .این نوع آلودگی ،عالوه بر اثرات زیستمحیطی مخربی که دارد،
با نفوذ به زنجیره غذایی انسان ،مشکالت بهداشتی و اجتماعی فراوانی را به وجود میآورد و خسارات قابل توجهی را به اقتصاد
ملی تحمیل مینماید (امامیمیبدی و همکاران .)11 :1931 ،در مدلسازی منابع آب ،هرگونه تغییر در محیطزیست ،کل اقتصاد
را تحت تأثیر قرار می دهد؛ خواه این تغییر ناشی از مخاطرات طبیعی یا به علت دخالت انسان باشد .با توجه به سهم باالی آّب
آبیاری از کل مصارف آب و وابستگی بخش کشاورزی به آبیاری و ارتباطات پسین و پیشین بخش کشاورزی با سایر بخشها ،هر
گونه شوک کمآبی ،کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد .برای مثال ،خشکسالی باعث کاهش تولید محصوالت کشاورزی و دامی
و در نهایت منجر به کاهش درآمد کشاورزان می شود .همچنین خشکسالی از یک طرف باعث کاهش عرضه آب شرب و از طرف
دیگر افزایش شیوع بیماریهای اپیدیمی را به دنبال دارد (یوسفی و همکاران .)112 :1932 ،بخش کشاورزی نه تنها در اراضی
دیم ،حتی در اراضی آبی و شبکههای مدرن که آب کافی دریافت میکنند؛ عملکرد قابل قبولی در مقایسه با سایر کشورها ندارد.
با توجه به اینکه کشاورزی ا یران به شدت به آبیاری وابسته است؛ چنانچه نقش آب در توسعه کشور در نظر گرفته نشود ،قطعا
امنیت غذایی کشور با مشکالت جدی مواجه خواهد شد (یوسفی و همکاران .)112 :1932 ،به طور کلی ،محدودیت منابع آب،
نیاز به توسعه کشاورزی در جهت نیل به خودکفایی و الزام به استفاده مطلوب از آب کشاورزی حقایق انکارناپذیر است که باید
بیشتر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد (قرهداغی و همکاران.)33 :1932 ،

آسیبپذیری و توسعه پایدار
آسیب پذیری شامل میزانی است که یک سیستم را مستعد ابتال به آسیبهای ناشی از تغییرات آبوهوایی میکند ،بنابراین
ارزیابی آسیبپذیری در توسعه پایدار ضروری به نظر میرسد (لیو و همکاران )19 :2219 ،و ترکیب عوامل اقتصادی و اجتماعی
توسعه پایدار در ارزیابی آسیب پذیری آب باعث انطباق مؤثرتر عوامل توسعه با هم و ارائهی یک رویکرد جامع در جهت مدیریت
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به هم پیوسته منابع آب میشود (نیوپان .)9 :2219 ،به نظر سیملتون 1و همکارانش استفاده از ترکیبی از متغیرهای اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی برای تهیهی «نقشه آسیبپذیری» مناسب میباشد (سیملتون و همکاران ،)131 :2212 ،زیرا عالوه بر
عوامل فیزیکی و طبیعی موجود در منطقه ،سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز در استفاده از منابع آب تأثیرگذارند (هامودا و
همکاران .) 2333 :2223 ،بنابراین؛ به منظور افزایش ظرفیت مدیریت آب و انطباق روشهای مقابله با تغییرات به وجود آمده در
این زمینه ،برای استفاده پایدار از منابع آب به ارزیابی آسیبپذیری منابع آب نیاز است (الکالبانی و همکاران .)9113 :2211 ،با
توجه به ابعاد توسعه پایدار؛ آسیب پذیری طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی یک سیستم را میتوان با نقش ،ارزش و نرخ خطر یک
سیستم در یک طرف و نیز حساسیت و ظرفیت انطباقی آن سیستم از طرف دیگر ،تعیین کرد (هامودا و همکاران.)2121 :2223 ،
بدیهی است که شرایط گسترده اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی است که قرار گرفتن در معرض ،حساسیت و ظرفیت
انطباقی را تحت تأثیر قرار می دهند و این عناصر به طرق مختلفی در سطح جامعه به نمایش گذاشته میشوند (اسمیت و وندل،
 .)233 :2223در ادامه ارتباط این عناصر با آسیبپذیری به اختصار بیان میشوند؛

اقتصادی
امروزه توجه به مدیریت تقاضای اقتصادی آب ،که یک ابزار مهم آن نظام نرخگذاری آب میباشد ،عامل تحقق الزامی نمودن
آب به عنوان کاالیی اقتصادی برای مدیریت ملی کشور تلقی میگردد و همچنین توجه بیشتر به این امر موجب تقویت نقش
اقتصادی آب در توسعه کشور خواهد شد (قرهداغی و همکاران .)33 :1932 ،بر اساس منطق اقتصادی ،هر تولیدکننده سعی بر آن
دارد که در برنامه تولید خود ،از کمیابترین عامل حداکثر سود بهدست آید (ازکیا و رستمعلیزاده .)13 :1939 ،امروزه جوامع
بینالمللی از اهمیت آّب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه گشتهاند .در سطح ملی سهم زیادی از
سرمایهگذاریها صرف زیرساختها و امور زیربنایی و بهبود مدیریت منابع آب میشود که بیانگر اهمیت بخش آب در سطح ملی
است .لذا آب نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد که بایستی توجه شایستهای به آن شود (یوسفی و همکاران.)112 :1932 ،
بخش کشاورزی نقش اساسی و حیاتی در اقتصاد ملی و تولید مواد غذایی در ایران دارد ،بهطوریکه حدود  21درصد تولید
ناخالص ملی و  29درصد نیروی کار کشور مرتبط با این بخش است .در این میان به واسطه موقعیت خاص اقلیمی کشور و پراکنش
نامناسب زمانی و مکانی بارندگی ،کشت آبی محور اصلی در تولید مواد غذایی میباشد .با وجود وسعت تقریباً یکسان کشت دیم
و آبی کشور ،بیشتر تولید از بخش فاریاب حاصل میشود .بهطوریکه در طول چند سال گذشته تقریباً همواره نزدیک به 32
درصد کل تولید محصوالت کشاورزی ایران از کشتهای آبی حاصل شده است (احسانی و خالدی )332 :1932 ،و شالودهی
اقتصادی روستایی بر فعالیتهای کشاورزی استوار است و یکی از قدیمیترین مسائل در کشاورزی ،مسئله آبیاری است (نظری و
منافیآذر.)316 :1939 ،

اجتماعی
امروزه زمین به شدت تحت تأثیر فعالیتهای انسانی قرار دارد (هدایتیآقمشهدی ،)33 :1931 ،و رشد جمعیت ،توسعه صنعت،
گسترش شهرنشینی و باالرفتن سطح رفاه ،سبب افزایش تقاضای آب شده است .این در حالی است که عموماً منابع ارزان و محلی
تامین آب قبالً مورد بهرهبرداری قرار گرفته و سایر منابع تامین آب ،از محل مصرف دور بوده و نیازمند صرفه هزینه زیاد برای
بهرهبرداری میباشد (یزدانداد و مظلوم)1933 ،؛ البته کشاورزی اصلیترین و مهمترین منبع تأمین مواد غذایی دنیا به شمار
میرود ،از اینرو نقش بسزایی در ایجاد تعادل در امنیت غذایی ،اجتماعی و حتی سیاسی کشورهای جهان داشته و خواهد داشت
(احسانی و خالدی .)339 :1932 ،بر اساس بررسیهای به عمل آمده ،از آنجاییکه ایران در منطقه خشک قرار دارد ،میزان
محصوالت کشاورزی آن کاهش پیدا کرده و بنابراین کاهش میزان تولیدات کشاورزی در کشور موجب افزایش بیکاری و مهاجرت
به شهرها و سایر پیامدهای مربوط به آن خواهد شد (اسمعیلی ،)6 :1933 ،بنابراین؛ از نقطهنظر اجتماعی ،آسیبپذیری به عنوان
قرارگرفتن افراد در معرض استرس معیشتی میباشد (الکالبانی و همکاران)9113 :2211 ،؛ همچنین این عامل به عنوان یک
عامل کلیدی محدودکننده در ارزیابی آسیبپذیری بهشمار میرود (ووگل و اسمیت.)3 :2212 ،

Simelton
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زیست محیطی
آب و تأمین آن از جمله موضوعات تازهای است که به صورت چالشهای عمده فراروی انسان قرن حاضر است .با اهمیت یافتن
مسائل زیستمحیطی در دهههای اخیر جنبههای مختلف موضوعات آن به طور عمومی یا موردی وارد حوزه مطالعات امنیت
بین المللی کشورها شده است که منابع آب از مهمترین آنها به شمار میرود ،کمبود منابع آب شیرین و غیرقابل دسترس بودن
بخش عمده آن ،آلودگی فزاینده و افزایش مصرف این منابع در نتیجه افزایش جمعیت سبب شده است که شمار قابل توجهی از
کشورها با کمبود منابع آب مواجه شوند (بزی و همکاران .)19 :1933 ،همچنین ،یکی از مهمترین دالیل آلودگی آب بر اثر فعالیت
کشاورزی ،استفاده از آفتکشها ،کودهای شیمیایی ،کشت فشرده در مناطق خاص و کود حیوانی است (امامیمیبدی و همکاران،
.)19 :1931
از طرفی ،در بخش کشاورزی ،کمبود آب یکی از مهمترین عوامل زیستمحیطی محدودکنندهی فتوسنتز محصول و بهرهوری
در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد .همچنین ،با توجه به رشد جمعیت و محدود بودن آب قابل استحصال ،بخش کشاورزی
در تامین امنیت غذایی با چالش تولید بیشتر محصوالت به ازای مصرف آب کمتر مواجه است .تنها راه حل این بحران نیز ،استفاده
بهینه و افزایش بهرهوری منابع آب در بخشهای مختلف به ویژه بخش کشاورزی است (علیپور و همکاران.)1931 ،

مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
آب به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار بوده که موفقیت در حفظ این منبع ارزشمند مستلزم انتخاب رویکردی جامع و
مناسب در مدیریت حوضه آبریز با درنظر داشتن راهبردهای تأثیرگذار و روابط متقابل بین آنهاست (رضویطوسی و همکاران،
 .) 32 :1931بنابراین؛ کمبود آب و عدم مدیریت صحیح منابع آب قابل دسترس ،بحران آبی را ایجاد میکند که وقوع خشکسالیها
باعث تشدید آن میگردد و دارای ابعاد مختلف زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی است (فرجزادهاصل و بیگمحسینی:1933 ،
 .)216همچنین نیز از آثار نامستقیم خشکسالی ،می توان به تهدید امنیت غذایی کشور ،بیکاری ،مهاجرت و سایر ناپایداریهای
اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد (یوسفی و همکاران .)112 :1932 ،در این راستا ،جامعنگری در مدیریت آب ،به معنای توجه به
مسائل اقتصادی ،زیست محیطی ،فنی و اجتماعی ،در عین تضمین پایداری منابع آب برای نسلهای آتی میباشد (ابراهیمی-
آذرخواران و همکاران ،) 21 :1931 ،بنابراین؛ مدیریت حوضه آبریز شامل انجام مجموعهای از راهکارهای مدیریت منابع آب با
هدف توسعه پایدار می باشد که مدیریت کارآمد آن مستلزم تدوین راهبردهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای
ارزیابی حوضههای آبریز میباشد (رضویطوسی و همکاران.)32 :1931 ،

نتیجهگیری
باتوجه به محدودیت تولید محصوالت کش اورزی درکشورهای در حال توسعه و تالش آنها برای دستیابی به بازار جهانی ،توسعه
پایدار کشاورزی یکی از ضروریات این کشورها به شمار می آید .بنابراین الزم است با نگرش جامع در حفاظت از منابع طبیعی و
محیط زیست ،بعنوان عامل تاثیر گذار در توسعه پایدار کشاورزی که کشورهای توسعه یافته به آن دست یافته اند و آن را در سر
لوحه پیشرفت همه جانبه امور خود قرار داده اند ،رسید .در این راستا ،توجه ویژه در احیاء ،توسعه ،حفاظت و بهره برداری صحیح
و اصولی از منابع طبیعی به خصوص منابع آب ،موجب رشد و پیشرفت بخش کشاورزی می شود؛ در غیر اینصورت ،تخریب و عدم
حفاظت آن باعث نابودی بخش کشاورزی و عدم برنامه ریزی صحیح در آن خواهد شد و فقر و گرسنگی و وابستگی را به ارمغان
خواهد آورد .از طرفی میتوان گفت که مدیریت منابع آب در کشورهایی نظیر ایران ،یک پدیده پیچیده و چندوجهی شده است،
چون تحتتأثیر عوامل مختلف و پویای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است .این عوامل در کنار رشد فزاینده جمعیت و
توسعه مراکز جمعیتی ،صنعتی و کشاورزی ،افزایش تقاضا برای آب و محدودیت منابع آب شیرین ،مدیریت بهینه منابع آب را در
کشور با چالشهای جدید و مهم روبهرو کرده است .منابع آب به عنوان یکی از عناصر کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی
بهشمار می آید و تقاضا برای آب و رقابت برای دسترسی به آن ،از سوی بخشهای مختلف مصرف ،بهطور فزاینده رو به افزایش
است .اکنون ،محدودیت منابع آب در ایران ،به مسئله و چالشی جدی تبدیل شده و توسعه پایدار و محیطزیست کشور را تحتتأثیر
خود قرار داده است .بنابراین؛ با توسعه و گسترش تصمیمگیری و برنامهریزی یکپارچه و مشارکتی برای مدیریت ،بهرهبرداری و
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حفاظت از منابع آب در حوضههای آبریز مشترک بین استانها و شهرستانها و کاهش عادالنه و منطقی تعارضها و منازعات،
پیرامون منابع آب محدود در ایران ،مشارکت ذینفعان و دستاندرکاران در فرایندهای تصمیمگیری ،برنامهریزی ،بهرهبرداری و
حفاظت از منابع آب مشترک با تأکید بر اصل توسعه پایدار و همدلی و همکاری آنها ،میتوان در مسیر توسعه پایدار مناطق
مختلف کشور گام برداشت.
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چکیده
نگرانی ناشی از روند بسیار سریع مصرف انرژی ،پایان سوختهای تجدیدناپذیر ،آلودگیهای زیست محیطی و زوال
ناپذیر بودن منابع انرژی های نو ضرورت متداول سازی استفاده از انرژی های پاک را در کشور ایجاد می کند.
کشور ایران شرایط بهره برداری از منابع انرژی های نو مانند اقلیم مناسب ،تابش نور خورشید و باد با سرعت باال
را برخوردار است .هدف از انجام این تحقیق ،اولویت بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد پیامدهای
زیست محیطی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است .در این پژوهش پیامدهای زیست محیطی
ناشی از عملکرد نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر شناسایی و سپس معیارهای موثر در اولویت بندی و انتخاب
نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند .اطالعات
مورد نیاز از متخصصان و خبرگان حوزه محیط زیست و انرژی جمع آوری گردید .برای اولویت بندی نیروگاه های
انرژی های تجدیدپذیر ،معیارها و زیرمعیارهای زیست محیطی شناسایی شدند که وزن هریک از آنها بر اساس نظر
متخصصان و خبرگان به دست آمد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب انرژی های تجدیدپذیر
خورشیدی ،بادی و برق آّبی در اولویت قراردارند.
واژگان کلیدی :انرژی های تجدیدپذیر ،پیامدهای زیست محیطی ،تحلیل سلسله مراتبی ،تکنیک تصمیم گیری
چند معیاره.

 -6مقدمه
در سالهای اخیر نگرانی ناشی از پایان سوختهای تجدیدناپذیر و آلودگیهای زیست محیطی ،کشورهای مختلف جهان را وادار
نموده است تا به دنبال منابع انرژی جایگزین برای این سوختها باشند (جنتی پور و سیروسInternational Energy ،1932 ،
 .)Agency. 2010بنابراین ایجاد تنوع در منابع انرژی مصرفی و به کارگیر ی منابع نوین انرژی در راستای دستیابی به پیشرفت
های اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و اهداف توسعه پایدار از جمله تصمیم های اساسی در بخش انرژی می باشد (موسوی،
 .)1939امروزه انرژی های نو به سرعت در حال گسترش است و غفلت از استفاده آن ،غیر قابل جبران خواهد بود .انرژیهای
خورشیدی ،بادی ،آبی ،بیوگاز ،زمین گرمایی و زیست توده از عمده ترین منابع انرژیهای نو و پاک می باشند (صادقی و همکاران،
.)1932
در ایران شرایط اقلیمی مناسب و تابش آفتاب در بیشتر مناطق و بیشتر فصول سال ،داشتن مناطق با پتانسیل باالی باد،
همچنین وجود پستی و بلندی ها در مسیر نهرهای آب ،زمینه مناسبی برای استفاده وگسترش انرژیهای نو و پاک را فراهم نموده
است (صادقی و همکاران.)1932 ،
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در راستای گسترش استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر باید عوامل گوناگون مانند شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی
و  ...در تصمیم گیری دخیل گردد .در همین راستا ،تکنیک تصمیم گیری چند معیاره می تواند روش مناسب و مفیدی در بهره
گیری از انرژیهای تجدیدپذیر باشد (جنتی پور و سیروس .)Loken, 2007 ،1932 ،تصمیم گیری چند معیاره تکنیکی برای
تمامی روشهایی است که به تصمیم گیران در موضوعاتی که بیش از یک معیار وجود دارد ،بر اساس اولویتهای آنها کمک می کند.
در زمینه استفاده از تصمیم گیری چند معیاره در حوزه انرژی مطالعات مختلقی صورت گرفته است .با بررسی مطالعات انجام
شده در سطح جهانی و با تمرکز در سالهای اخیر مالحظه می گردد به دالیل مختلفی از جمله افزایش استانداردهای زندگی،
تهدید سالمت انسانها ،آلودگیهای محیط زیست ،افزایش تقاضای انرژی و کمبود منابع انرژی فسیلی توجه ویژه ای به استفاده از
انرژی های نو صورت گرفته است .از این رو ،ویژگی اصلی این مقاله ،ارائه رویکرد تحلیلی چند معیاره جهت پشتیبانی تصمیم
گیرندگان برا ی اولویت بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر در کشور با در نظر گرفتن معیارهای موثر از جنبه های مختلف
زیست محیطی خواهد بود .در این شرایط و برای اولویت بندی انرژی های نو می توان از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره استفاده
نمود .به کارگیری این رویکرد تحلیلی ،فرآ یند تصمیم گیری در مورد مسائل پیچیده انرژی و فرآیند تفکر گروهی را سهولت می
بخشد تا مدیران بتوانند با بهره گیری از آن به تصمیم گیری صحیح دست یابند (موسوی.)1939 ،
سوال اصلی در این مقاله این است که با رویکرد پیامدهای زیست محیطی ،اولویت بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر
چگونه است .در این مقاله با رویکرد پیامدهای زیست محیطی به مقایسه نیروگاه های خورشیدی ،بادی و برق آبی پرداخته شده
است (منظور و رحیمی .)1931 ،لذا این پژوهش برای دست یابی به اهداف زیر ارائه شده است:
 شناسایی معیارهای پیامدهای زیست محیطی ناشی از به کارگیری نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر
 اولویت بندی معیارهای پیامدهای زیست محیطی ناشی از استفاده نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر
 انتخاب نیروگاه انرژی تجدیدپذیر مناسب با کاریرد روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی.

 -6-6مروری بر تحقیقات مشابه
مسائل مربوط به حوزه انرژی و محیط زیست به طور کلی پیچیده با اهداف چندگانه می باشد .این مسائل به طور کلی شامل
منابع بسیاری از عدم قطعیت ها ،چارچوب زمانی طوالنی مدت ،سرمایه گذاری و  ...است که کاربرد روش تجزیه و تحلیل تصمیم
گیری تصمیم گیری چند معیاره را به طور ویژه ای مناسب می نماید
) .(Huang et al. 1995; Greening and Bernow, 2004; Zhou and Poh, 2006تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بر
اساس اولویتهای تصمیم گیران در موضوعاتی که بیش از یک معیار وجود دارد ،کمک می کند .این روش امروزه مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران و متخصصان قرار گرفته است .ژو و همکاران ) (Zhou and Poh, 2006به بررسی 262مقاله و بهزادیان و
همکارانش ) (Majid Behzadian et al, 2010نیز به مرور 211مقاله پرداخته اند که موضوع همه این مقاالت ،استفاده ازروشهای
تصمیم گیری چند معیاره در حوزه انرژی بوده است (جنتی پور و سیروس .)1932 ،پوهکار و راماچاندران بیش از  32مطالعه در
مورد روشهای بکارگیری معیارهای چندگانه تصمیم گیری در برنامه ریزی انرژی های پایدار را بررسی کردند (Pohekar and
) . Ramachandran, 2004جامع ترین بررسی در مدل سازی انرژی و محیط زیست با کاربرد روش تجزیه و تحلیل فرآیند
تصمیم گیری توسط هوانگ و همکاران انجام شده است ) .(Huang et al, 1995این مطالعه طیف وسیعی از کاربرد روش های
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در زمینه انرژی و محیط زیست را پوشش می دهد.
جانسن تجزیه و تحلیل معیارهای چندگانه در ارزیابی اثرات زیست محیطی در هلند را مطالعه نمود ).)Janssen, 2001
هاراالم بوپولوس و پوالتیدیز تحقیقی را به منظور بررسی و رتبه بندی پروژه های انرژیهای تجدیدپذیر با به کارگیری برنامه تصمیم
گیری چند معیاره بررسی نمودند ) .(Haralambopoulos and Polatidis, 2003اتماجا و بوراک نیروگاه های برق در ترکیه را
با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای ارزیابی نمودند .برای انتخاب بهترین نیروگاه از میان گزینه های مختلف ،چند معیار
اصلی و فرعی در نظر گرفته شد که معیارهای اصلی این پژوهش شامل معیارهای فنی ،اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی بوده
است .بر اساس رتبه بندی تحقیق ،به ترتیب نیروگاه های اتمی ،گاز طبیعی ،زمین گرمایی ،بادی ،برق آبی و ذغالی در اولویت
فناوری های تولید برق قرار گرفتند (منظور و رحیمی.) Atmaca and Burak Basar, 2012 ،1931 ،
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پژوهش دیگری که در حوزه انرژی برای انتخاب بهترین گزینه های تولید برق انجام شده است ،پژوهش انجام شده توسط جو
شیونگ و دیگران در کشور تایوان است .بر این اساس چهار گروه معیار شامل فناوری ،اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی برای
گزینه های مختلف ،مقایسه ای صورت گرفت .روش تصمیم گیری در این تحقیق ،تحلیل ترکیبی از روش های تحلیل سلسله
مراتبی و پرومته بوده است .کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در استخراج وزن معیارها و کاربرد پرومته نیز برای مقایسه گزینه ها بر
اساس امتیاز هر گزینه در معیارها و وزن تخصیص داده شده به معیارهای اصلی و فرعی بوده است .انرژی حرارتی خورشیدی،
فتوولتائیک ،بادی ،زمین گرمایی ،پیل سوختی ،بیو انرژی ،انرژی اقیانوسی و هیدروژنی به ترتیب در اولویت گزینه های تولید برق
تایوان قرار گرفتند (منظور و رحیمی.)Gwo-Hshiung et al, 1992 ،1931 ،
تردوس و همکاران به ارائه پیشنهاداتی برای برنامه ریزی انرژی های نو در کشور اسپانیا پرداختند .در این مطالعه ،معیارهای
مورد بررس ی شامل معیارهای محیط زیست ،اجتماعی و اقتصادی می باشد .رویکرد پیشنهادی مبتنی بر ابزار تحلیل  SWOTبا
انواع اقدامات مورد نظر شامل  23مورد پیشنهادی برای توسعه این انرژی ها بوده است (موسوی Terrados et al., ،1939

.(2009
دمتریس تحقیقی را به منظور تعیین بهترین انرژی های تجدید پذیر برای برنامه ریزی انرژی پایدار در ترکیه بررسی نمود.
در این بررسی ،از روش  ،AHPکه یک روش چند معیاره تصمیم گیری است استفاده کرد .نتیجه نشان می دهد که بر اساس
معیارهای زیست محیطی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی ،انرژی باد مناسب ترین گزینه انرژی های تجدید پذیر است (Demirtas,
).2013
تولگا و سنگیس پژوهشی را به منظور تعیین بهترین انرژی های تجدید پذیر برای برنامه ریزی انرژی پایدار در ترکیه بررسی
نمود .برای این منظور ،از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که یک روش چند معیاره تصمیم گیری است استفاده شد .در این
مطالعه معیارهای زیست محیطی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی شناسایی شدند و نتیجه نشان می دهد که انرژی باد مناسب ترین
گزینه انرژی های تجدید پذیر است ).(Demirtas, 2013; Kaya and Kahraman, 2010
جنتی پور و سیروس ( )1932تحقیقی را در زمینه انرژی به منظور توسعه یک مدل برای اولویت بندی منابع انرژی های
تجدیدپذیر با توجه به معیارهای مختلف بررسی نمودند .در این مدل ،انرژیهای تجدیدپذیر شامل باد ،خورشیدی ،برق آبی ،زیست
توده ،پیل سوختی و زمین گرمایی از جنبه های مختلفی مانند اقتصادی ،تکنولوژیکی ،زیست محیطی و اجتماعی مقایسه شده
اند .در توسعه این مدل از روش تحلیل سلسله مراتبی و نظر کارشناسان حوزه انرژی استفاده شده است .نتایج این بررسی نشان
می دهد که منابع انرژی های برق آبی ،خورشیدی و بادی به طور قابل توجهی از مزایای بیشتری نسبت به سایر منابع انرژی
برخوردارند.
موسوی ( )1939پژوهشی را با عنوان اولویت بندی انرژی های نو در ایران با رویکرد تحلیلی چند معیاره بررسی نمود .در این
مطالعه معیارهای تکنولوژی ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی بر اساس نظر کارشناسان حوزه انرژی های نو حاصل شده است .انرژی
های نو شامل انرژی های باد ،آبی ،زمین گرمایی ،بیوماس و خورشیدی می باشد .نتیجه نشان می دهد که ترتیب اولویت بندی
انرژی های نو به شرح انرژی خورشیدی ،بادی ،زمین گرمایی ،بیوماس و آبی می باشد.
منظور و رحیمی ( )1931به بررسی اولویت بندی نیروگاه های تولید برق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
پرداختند .در این بررسی بر اساس نظر متخصصان با در نظر گرفتن معیارهایی مانند اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و فنی
و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به وزن دهی معیارها و اولویت بندی گزینه های مختلف تولید برق پرداخته شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب نیروگاه های بادی ،برق آبی ،فتوولتائیک ،سیکل ترکیبی ،هستته ای ،گازی
و بخاری در اولویت قرار دارند.

 -2-6وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
ایران با داشتن منابع غنی در زمینه انرژی های تجدید پذیر ،مستعد به کارگیری این گونه انرژی هامی باشد (عباسپور و
همکاران .)1933 ،در سال  12361/6 ،1939مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعم از آبی ،بادی ،خورشیدی و بیوگاز در حال بهره
برداری بوده است (وزارت نیرو.)1936 ،
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 انرژی برق آبیانرژی برق آبی به عنوان مهمترین انرژی تجدیدپذیر مولد برق در جهان محسوب می شود .براساس آخرین مطالعات ،حدود
 13/3درصد برق تولیدی جهان از انرژی برق آبی تأمین می گردد .ایران از لحاظ جغرافیایی ،کشوری خشک و نیمه خشک به
شمار می آید و در زمینه تولید انرژی برق آبی در رتبه  91بین کشورهای مختلف جهان قراردارد .از سال 1933به دلیل وقوع
خشکسالی ،کاهش شدید بارندگی و کاهش حجم ذخیره آب پشت سدها ،ایران را با مشکالت جدی از لحاظ تأمین آب شرب و
تولید انرژی توسط نیروگاههای برق آبی مواجه نموده است .با وجود مشکالتی مانند بحران آب در کشور و تأثیر آن بر عملکرد
نیروگاه های برق آبی ،وزارت نیرو طرحهای متعددی را با ظرفیت  22/1گیگاوات در دست بهره برداری ،اجرا و مطالعه داشته است
که در سال1939برخی به بهره برداری و برخی دیگر به مرحله اجرا رسیدند .در سال  ،1939با بهره برداری کامل از دو واحد 1/6
مگاواتی نیروگاه تاریک و چهار واحد  232مگاواتی سیاه بیشه ،ظرفیت نیروگاههای آبی در حال بهره برداری کشور به 12113/3
مگاوات رسید (وزارت نیرو.)1936 ،
 انرژی بادیاستفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل عدم آلودگی محیط زیست ،کاهش هزینه های تولید
برق و اشتغال زایی در بسیاری از کشورها ،به عنوان یک منبع جدید تأمین برق مطرح گردیده است .در ایران نیز ،وزارت نیرو پروژه
ها و طرحهایی را به منظور توسعه ،ترویج و برنامه ریزی انرژیهای نو در دست اجرا دارد .ایران دارای مناطق مستعد بادخیز و مسیر
جریانهای عمده هوایی می باشد ،بنابراین بستر مناسبی جهت گسترش بهره برداری از توربینهای بادی به منظور تولید برق را دارا
است .بر اساس پروژه پتانسیل سنجی انرژی بادی در ایران ،پتانسیل قابل استحصال در کشور حدود  122گیگاوات می باشد .در
سال  ،1939ظرفیت نیروگاههای در حال بهره برداری کشور  169/6مگاوات بوده است .در این سال ،ظرفیت نیروگاههای بادی
کشور  19/9مگاوات افزایش یافته است که ناشی از راه اندازی  13/3مگاوات در منجیل گیالن 11/6 ،مگاوات توربین بادی در
تاکستان قزوین 1 ،مگاوات در بینالود خراسان 2/11 ،مگاوات در خواف 2/33 ،مگاوات در نیر و  2/33مگاوات در سراب می باشد
(وزارت نیرو.)1936 ،
 انرژی خورشیدیانرژی خورشیدی بزرگترین منبع انرژی در جهان محسوب می شود .این انرژی ،پاک ،ارزان و بدون اثرات مخرب زیست محیطی
است .ایران با داشتن  922روز آفتابی در بیش از دو سوم مساحت آن و متوسط تابش  1/6-6/6کیلووات ساعت بر متر مربع در
روز ،یکی از کشورهای با پتانسیل باال در زمینه انرژی خورشیدی است .از انرژی حرارتی خورشید ،جهت مصارف خانگی ،صنعتی،
نیروگاهی و تولید برق استفاده می گردد .در ایران از انرژی خورشیدی در نیروگاهها ،روشنایی معابر و جاده ها ،چراغهای ترافیک،
سیستمهای مخابراتی و برق رسانی روستایی استفاده می شود .در سال  ،1939ظرفیت نیروگاه های فتوولتائیک نسبت به سال
قبل ،به میزان  3/6برابر افزایش داشته است و به  631کیلووات رسید (وزارت نیرو.)1936 ،

 -2مواد و روشها
تصمیم گیری چند معیاره یکی از قوی ترین ابزارهایی است که به طور گسترده در حل مسائل با معیارهای چندگانه و متضاد
استفاده می شود (سبحانی و همکاران .)Isiklar and Buyukozkan, 2006 ،1936 ،هدف این مقاله اولویت بندی نیروگاه های
انرژی های تجدیدپذیر با شناسایی و اولویت بندی معیارهای زیست محیطی ناشی از به کارگیری نیروگاه های خورشیدی ،بادی،
برق آبی است .برای این هدف روش تحلیل سلسله مراتبی برای اول ویت بندی معیارها ،زیرمعیارها و نیروگاه های انرژی های
تجدیدپذیر استفاده شده است .روش اولویت بندی معیارهای موثر در انتخاب نیروگاه های تجدیدپذیر ارائه شده شامل  1گام
اصلی است.
گام  -1شناسایی و تعیین معیارهای زیست محیطی موثر بر انتخاب نیروگاه های تجدیدپذیر.
گام  -2محاسبه وزن معیارها از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بعد از ایجاد سلسله مراتب معیارهای زیست محیطی.
گام  -9اولویت بندی نهایی معیارهای موثر بر انتخاب نیروگاه های تجدیدپذیر.
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گام  -1اولویت بندی نهایی نیروگاه های تجدیدپذیر.
روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند معیاره است و مواقعی که تصمیم گیری با چند
گزینه و معیار روبروست می تواند استفاده گردد .این روش ،اولین بار توسط توماس ال ساعتی ارائه شد (منظور و رحیمی،1931 ،
سبحانی و همکاران .)1936 ،تصمیم گیری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی با تشکیل درخت سلسله مراتبی آغاز می شود .در
راس درخت سلسله مراتبی ،هدف مسأله و در سطوح بعدی معیارها و گزینه ها قرار دارند .اساس روش تحلیل سلسله مراتبی بر
مبنای مقایسات زوجی قرار دارد .پس از تشکیل درخت سلسله مراتبی ،معیارها و گزینه های موجود در هر سطر نسبت به تک
تک معیارها و گزینه های در سطوح باالتر به صورت زوجی مورد مقایسه قرار می گیرند (منظور و رحیمی .)1931 ،مقایسه های
زوجی و امتیازدهی شاخص ها نسبت به یکدیگر بر اساس جدول شماره ( )1انجام می شود .در پایان مقدار نرخ ناسازگاری که
نشانگر میزان اعتماد به اولویت بندی ارائه شده از مقایسه زوجی است باید کم تر از  2/1باشد تا سازگاری مقایسه انجام شده قابل
قبول باشد (سبحانی و همکاران .)1936 ،جهت تصمیم گیری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روش های گوناگونی
وجود دارد که نرم افزار اکسپرت چویس یک نرم افزار تخصصی آنالیز تحلیل سلسله مراتبی می باشد و محاسبات را به راحتی و
سهولت انجام می دهد (منظور و رحیمی.)1931 ،
جدول شماره  -6ارزش گذاری شاخص ها نسبت به یکدیگر (وزارت نیرو)6931 ،
مقدار عددی

درجه اهمیت در مقایسه دو به دو

1

اهمیت برابر

9

نسبتا مهم تر

6

مهم تر

1

خیلی مهم تر

3

کامال مهم

 3 ، 1 ،2و 3

ارزش های میانی بین ارزش های ترجیحی

 -6-2شناسایی معیارهای زیست محیطی موثر در اولویت بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر
برای این منظور با مرور مطالعات و پژوهش های پیشین و نظر کارشناسان و متخصصان محیط زیست و انرژی ،مجموعه ای
از معیارها اخذ شد .مدل سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارهای موثر برای مقایسه میان نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر در
شکل ( )1نشان داده شده است.

 -2-2اولویت بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد پیامدهای زیست محیطی
پس از معرفی انواع معیارها و زیرمعیارها و بر اساس مرور ادبیات و روش تصمیم گیری چند شاخصه برای اولویت بندی
نیروگاه ها مراحل زیر انجام می پذیرد:
 تعیین متخصصان و خبرگان حوزه محیط زیست و انرژی جهت انجام وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی انواع معیارها و زیرمعیارهای زیست محیطی رتبه بندی انواع نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از معیارهای زیست محیطی و با روش تحلیل سلسله مراتبی -تلفیق اوزان و رتبه های سه مرحله اول و به دست آمدن رتبه بندی نهایی

 -9نتایج و بحث
به منظور وزن دهی به معیارها و زیرمعیارهای زیست محیطی مقایسه نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر ،خبرگان مختلفی
در زمینه انرژی و محیط زیست از دانشگاه و صنعت شناسایی شدند و با استفاده از پرسش نامه نظرات هر یک اخذ شد .سپس
وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس به دست آمد که در جدول ( )2نتیجه حاصل نشان داده
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شده است .در همه ماتریس های تصمیم گیری نرخ ناسازگاری کمتر از  2/1است .بنابراین ناسازگاری شاخص ها قابل قبول است
و نشان دهنده این است که نظرات در مورد اهمیت نسبی معیارهای اصلی و زیرمعیارها سازگارند.
همان طور که در بخش روش مورد استفاده در تصمیم گیری نیز بیان شد ،برای اولویت بندی نیروگاه های انرژی های
تجدیدپذیر از روش تحلیل سلسله مراتبی )نرم افزار اکسپرت چویس) استفاده می شود ،دلیل این امر هم این است که در معیارهای
کیفی اهمیت نسبی گزینه ها مطرح است .در جدول ( )2وزن هر یک از زیرمعیارها نشان داده شده است .همچنین نتیجه حاصل
از اهمیت نسبی معیارها در جدول ( )9ارائه شده است .بر این اساس و با توجه به نظر خبرگان و متخصصان ،رتبه بندی نیروگاه
های انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد پیامدهای زیست محیطی به صورت جدول ( )1است.
موضوع حفاظت از محیط زیست براى رفاه جامعه جهانى ،سالمت محیط زیست بوم و هم چنین توسعه اقتصادى پایدار بسیار
حیاتى است .امروزه راه دستیابى به توسعه پایدار ،توجه به صنایعى است که با بهره بردارى اصولى از منابع ،ضمن حفظ اصول
محیط زیست ،موجب بهتر شدن زندگى افراد جامعه شده و مخاطرات جدى را براى نسل آینده به دنبال
نداشته باشد).(Abasi et al., 2014; Heydari et al., 2017
با توجه به افزایش انتشار آالینده های زیست محیطی ناشی از به کارگیری منابع سوخت فسیلی ،استفاده انرژی از این منابع
را با محدودیت هایی مواجه می کند .بنابراین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ،می تواند جایگزین مناسبی برای نیروگاه های
فسیلی در بسیاری از موارد به شمار روند.
انتخاب نیروگاه انرژی تجدیدپذیر مناسب با پیامدهای زیست محیطی یکى از مشکالت عمده ای است که اکثر کشورها با آن
روبرو می باشند .در نتیجه ،ایجاد یک راهکار براى حفاظت از منابع طبیعى و جلوگیرى از آلودگى محیط زیست ضرورى است.
اولویت بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر نیازمند انجام مطالعات و اعمال مدیریت صحیح می باشد و معیارهاى متعددى
در انتخاب نیروگاه های مناسب تأثیر مى گذارند که عدم توجه به آن ها موجب آلودگى شدید محیط زیست و صدمه به انسان مى
شود .لذا دخالت تمامى عوامل مؤثر در انتخاب نیروگاه های مناسب ،باعث ایجاد حجم عظیمى از داده مى گردد که با روش دستى
امکان پذیر نمى ب اشد .بنابراین فرآیند تحلیل سلسله مراتبی براى حل معضالت پیچیدهمی تواند به کار گرفته شود .مطالعات
اندکی وجود دارد که با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی ،تمام جوانب پیامدهای زیست محیطی ناشی از عملکرد نیروگاه
انرژی تجدیدپذیر را در انتخاب مناسب آنها مورد بررسی قرار داده باشد .با توجه به آلودگی های هوا ،صدا ،آب ،پساب ،مواد زائد،
منظر و اکوسیستم محدوده مطالعاتى ،مى توان گفت که پارامترهاى مورد استفاده در انتخاب نیروگاه انرژی تجدیدپذیر مناسب
متفاوت است .در مطالعه حاضر مهم ترین عوامل مؤثر در فرآیند انتخاب نیروگاه انرژی تجدیدپذیر مناسب مدنظر قرار گرفت و
امتیاز وزنی آنها با نرم افزار  Choice Expertبه دست آورده شد .بر این اساس رتبه بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر با
رویکرد پیامدهای زیست محیطی شامل نیروگاه های خورشیدی ،بادی و برق آبی به ترتیب با وزن های  2/193 ،2/133و 2/231
می باشد.
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شکل -6مدل سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارهای موثر در اولویت بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر
جدول  -2وزن زیرمعیارهای موثر در اولویت بندی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر
زیرمعیار

وزن نسبی

رتبه در معیار

ردیف
1

DO

2/229

2

2

BOD

2/111

1

9

COD

2/131

9

TSS

2/211

6

1
6

معیار

آلودگی آب

pH

2/293

3

3

NO3

2/263

1

1

PO4

2/291

1

3

∆T

2/223

3

3

CO
بنزن

2/231

1

2/263

2

2/193

1

2/213

1

2/111

9
6

12
11
12

آلودگی هوا

NO2
سرب

19

SO2
ذرات معلق

2/291

16

ازن

2/229

3

13

منطقه مسکونی

2/323

1

منطقه تجاری -مسکونی

2/219

2

منطقه تجاری -اداری

2/233

9

13

منطقه مسکونی -صنعتی

2/262

1

22

منطقه صنعتی

2/211

6

11

11
13

آلودگی صدا
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زیرمعیار

وزن نسبی

رتبه در معیار

ردیف
21

ذرات معلق

2/133

9

22

فلزات سنگین

2/223

2

29

کلیفرم

2/919

1

PO4
مواد آلی

2/211

3

2/223

3

23

چربی و روغن

2/292

1

21

NO3
کدورت

2/213

6

2/121

1

23

لجنهای حاوی فلزات سنگین

2/211

2

لجنهای حاوی مواد آهکی و آهن و
آلومینیم

2/311

1

زباله های انسانی

2/263

1

92

روغنهای حاوی PCBs

2/231

9

99

زمین مورد نیاز

2/323

1

91

کاربری زمین

2/211

2

تخریب زمین (خاکبرداری ،خاک
ریزی)

2/293

6

93

جاده دسترسی

2/233

9

91

دفع مواد زائد

2/262

1

زیستگاه جانوری

2/316

1

رویشگاه گیاهی

2/126

2

21
26

معیار

پساب

23

92
91

96

93
93

مواد زائد جامد و نیمه
جامد

اثر بر منظر

تنش بر اکوسیستم

جدول -9نیجه حاصل از اهمیت نسبی معیارها
ردیف

معیار

وزن

1

آلودگی آب

2/666

2

آلودگی هوا

2/132

9

آلودگی صدا

2/213

1

پساب

2/233

6

مواد زائد جامد و نیمه جامد

2/221

3

اثر بر منظر

2/261

1

تنش بر اکوسیستم

2/212

جدول  -4امتیاز هر یک از گزینه های نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد پیامدهای زیست محیطی

11

ردیف

گزینه ها

وزن

1

خورشیدی

2/133

2

بادی

2/193

9

برق آبی

2/231
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 -4نتیجه گیری
این پژوهش با هدف ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی نیروگاههای انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد
پیامدهای زیست محیطی انجام شده است .ابت دا با بررسی ادبیات موضوع و تحقیق های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور
و همچنین بهره مندی از نظر متخصصان ،معیارهای زیست محیطی موثر در اولویت بندی نیروگاههای انرژی های تجدیدپذیر
شناسایی شدند که به هفت گروه اصلی وسی و نه گروه فرعی تقسیم می شوند .سپس با استفاده از طیف  3تایی روش فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی به مقایسه زوجی این معیارها پرداخته شد .برای تعیین اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها با روش فرآیند
تحلیل سلیله مراتبی از نرم افزار اکسپرت چویس بهره گرفته شد .طبق نتایج به دست آمده از این بررسی ،در میان معیارهای
مختلف مورد بررسی ،معیارهای آب و هوا از دیدگاه صاحب نظران دارای بیشترین اهمیت بودند و معیارهای فرعی زیستگاه جانوری،
منطقه مسکونی ، NO،لجنهای حاوی مواد آهکی و آهن و آلومینیم و زمین مورد نیاز به ترتیب مهم ترین زیرمعیارها از میان
زیرمعیارهای  93گانه قرار گرفتند .با توجه به معیارهای فوق در میان سه نیروگاه مورد مطالعه نیروگاه های خورشیدی و بادی
باالترین امتیازات را کسب کرده اند و نیروگاه برق آبی نیز کمترین امتیاز را به دست آورد.
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نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی زندگی خانوارهای
آسیبپذیر روستایی شهرستان همدان
نظامعلی وفایی ،*6کریم نادری مهدیی
-1دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
-2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
*Nezamali.v@gmail.com

چکیده
در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها ،اعطای اعتبارات خرد (تأمین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد
فرصتهای شغلی جدید به ویژه فعالیتهای خوداشتغالی ،در جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق
کمدرآمد مطرح شده است .تحقیق حاضر با هدف نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی زندگی
خانوارهای آسیبپذیر روستایی شهرستان همدان انجام شده است .این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی میباشد.
جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق  132خانواری هستند که بین سالهای  1932الی  1931از سوی کمیته
امداد و بهزیستی جهت گرفتن تسهیالت به بانک کشاورزی شهرستان همدان ،معرفی شدند .با نظر استاد راهنما
همین تعداد به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای انتخاب نمونههای تحقیق در این پژوهش از 132
پرسشنامه در نهایت ،تعداد  169پرسشنامه مالک عمل قرار گرفت .جهت توصیف دادهها از آمارههایی همچون
جداول فراوانی ،میانگین ،واریانس ،انحراف معیار و ضریب تغییرات و در بخش تحلیل دادهها نیز متناسب با مقیاس
متغیرها از آزمونهای  ،tضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد .نتایج بدست آمده نشان داد رضایت
خاطر در اثر اعطای اعتبارهای خُرد در روستاییان ایجاد شده است؛ یعنی در ایجاد شغل توسط پاسخگویان ،گسترش
شغل جاری خود با دریافت اعتبارها ،ایجاد انگیزه برای به حرکت درآوردن جریان اشتغال و به تبع آن افزایش تولید
در سطح جامعهی روستایی و غیره ،توانسته گامی مؤثر بردارد.
واژگان کلیدی :اشتغال ،فقر ،کشاورزی ،کیفیت زندگی.

مقدمه
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیازها و خواستههای بشری از جمله افزایش تولید ،درآمد،
اشتغال ،رفاه جامعه و . . .جزء مهمترین هدفهای توسعه هر کشور محسوب میشود .برای این منظور معموالً سعی میشود تا با
به کارگیری سیاستها و ابزارهای اجرایی گوناگون ،در برنامههای توسعه به این هدف دست یافت .دولتها از طریق سیاستهای
حمایتی از طریق نرخهای بهره کم ،دوره باز پرداخت طوالنی ،عدم گرفتن وثیقه و  . . .سعی در حل این مسأله مینمایند .یکی از
استراتژیهایی که در سالهای اخیر مورد توجه صاحبنظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای
مختلف قرار گرفته است ،اعتبارات خُرد است ،اهمیت این شیوه به گونهای بوده که سازمان ملل متحد سال  2226را به عنوان
سال اعتبارات خُرد نام گذاری کرده بود تا استفاده از این شیوه در جهان گسترش یابد .برنامه اعتبارات خُرد طی دهههای اخیر از
رهیافت های مهم فقرزدایی و توسعه در جهان بوده است ،به طوری که از آن به عنوان انقالب اعتبارات خُرد یاد میکنند .برنامه
اعتبارات خُرد با ایجاد و گسترش فعالیتهای درآمدزا به ویژه برای گروههای آسیبپذیر ،تعدّی آنها به منابع را کاهش ،توسعهی
جوامع محلی را تسهیل میکند (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.)1931 ،
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طی دهه های اخیر تأمین مالی خُرد به کاهش فقر ،افزایش درآمد و بهبود استانداردهای زندگی میلیونها انسان کمک کرده
است .بانک کشاورزی بیش از همه بانک ها درگیر اعطای اعتبارات خُرد به اقشار کم درآمد به ویژه در محیطهای روستایی بوده
است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1936 ،
کیفیت زندگی مردم و مکانهای روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال ،درآمد مناسب ،دسترسی به خدمات مهم از جمله
آموزش ،بهداشت ،سالمت ،محیط طبیعی ،امنیت ،و از این قبیل عناصر وابسته است .هرچند کیفیت زندگی مردم شهرها نیز به
همین عوامل بستگی دارد ،اما چالشهای مربوط به سنجش رفاه و زندگی بهتر در نواحی شهری بسیار متفاوت از مناطق ،روستایی
است (رضوانی و همکاران .)1931 ،برخی از این چالشها به شرایط کالن اقتصادی وابستهاند و برخی دیگر به چارچوب سازمانی و
نهادی موجود در نواحی روستایی مربوط میشوند .عواملی مانند مقیاس کوچک و تراکم اندک جمعیت سکونتگاههای روستایی،
کاهش اشتغال و درآمد در بخش کشاورزی ،فاصلهی زیاد از مراکز شهری ،انزوای جغرافیایی ،ضعف راههای ارتباطی و نبود سامانهی
حمل و نقل مناسب و کارآمد ،اجرای سیاستهای الزم برای بهبود کیفیت زندگی روستایی را پیچیدهتر میکند (بوکنیا.)2229 ،
با توجه به این که اکثر خانوارهای آسیبپذیر نوا حی روستایی در بخش کشاورزی مشغول به کار و فعالیت هستند ،در واقع
کیفیت زندگی مردم و مکانهای روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال ،درآمد مناسب ،دسترسی به خدمات مهم از جمله
آموزش ،بهداشت ،سالمت ،محیط طبیعی ،امنیت و  ...وابسته است و تنها منبع درآمد اصلی آنان از بخش کشاورزی است ،قطعاً
تسهیالت بانک کشاورزی بر کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار خواهد بود .تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی به خصوص خانوارهای
آسیبپذیر روستایی از جمله متغیرهایی است که میتواند از طریق افزایش در میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی ،افزایش رشد
اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد .لذا اعتبارات در صورت کاربرد صحیح و بهینه میتواند یکی از موانع مهم در امر رشد و
توسعه بخش کشاورزی یعنی کمبود منابع مالی را برطرف سازد و منجر به بهبود عملکرد کشاورزی گردد (بختیاری و پاسبان،
.)1939
در دو دهه اخیر در بسیاری از کش ورها ،اعطای اعتبارات (تأمین مالی) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید
به ویژه فعالیتهای خوداشتغالی و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها
در این زمینه به توفیقهای چشمگیری دست یافتند .چنین تجربهای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیالت
بر کاهش نابرابریها و فقر از طریق ایجاد فرصتهای شغلی جدید است .برنامه اعطای تسهیالت و اعتبارات ،موضوع اشتغال و
کاهش فقر اهمیت بهسزایی دارد .تخصیص اعتبارات با سازوکار مشخص ،برای پدید آوردن یک واحد کسب و کار کوچک جدید
یا توسعه آن است که در حالت اوّل ،تأمین سرمایه ثابت و در نتیجه پدید آوردن حداقل یک فرصت شغلی برای گرداننده واحد
مورد نظر و در حالت دوم تأمین سرمایه در گردش و کاهش هزینه تولید را به دنبال دارد.
در کشورهای در حال توسعه ،روستاییان اغلب به منابع اعتباری رسمی دسترسی ندارند ،این واقعیت موجب شده که بسیاری
از نویسندگان ،اعتبار را برای توسعه روستایی حلقه مفقوده و به عنوان پیش نیازی تلقی کنند .از طرف دیگر نبود و کمبود اعتبارات
رسمی ،موجب گسترش بخش غیر رسمی اعتبارات در نواحی روستایی شده است؛ این امر نابرابری اجتماعی و تخریب محیط
زیست را به دنبال دارد ( داوان .) 1933 ،از سویی ،تمرکز سرمایه در مناطق روستایی اصوالً ناچیز است ،دلیل این امر نبود آن
دسته از عواملی است که تمرکز سرمایه را موجب میشود ،در حقیقت تمرکز سرمایه به پسانداز و بسیج همه جانبه و بنیادی
وجوه پس اندازها و سرمایهگذاری این پس اندازها بستگی دارد ( یاسوری .)1933 ،از آنجایی که یکی از عوامل مهم تولید و اشتغال،
سرمایه است ،در جوامع در حال توسعه که عمده بهرهبرداران آن خُردهپا هستند ،پروژههای اعتباری و وامدهی ،ابزار مناسبی برای
رسیدن به اهداف افزایش بهره وری و افزایش تولید و رفع محرومیت و فقر از جامعه روستایی است (رحمانی .)1936 ،اعتبارات
خُرد برای برطرف کردن نیاز های مالی آن دسته از گروههای محروم جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار ،افراد بیبضاعت،
کارگران ،کشاورزان تعلق میگیرد .عالوه بر این وامگیرندگان این وامها را صرف کارآفرینی و خود اشتغالی می کنند (شیالی.)2212،
در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند ،با مهاجرت آنان ،تخریب محیط زیست
اجتناب ناپذیر خواهد بود .برای کسب درآمد داشتن یک شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژهای الزم است.
قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر
را نیز تهیه کند ،از آن جا که اهداف اعتبارات خُرد باال بردن میزان تولید و افزایش اشتغال و تثبیت مالی مشاغل دارای بحران
مالی باال برای میزان تولید و افزایش سطح درآمد و تواناسازی روستاییان به ویژه برای گروه های آسیبپذیر میباشد .در نواحی
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روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد؛
همچنین ،از آن جایی که در صد باالیی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر میبرند ضرورت تأمین اعتبارات
جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کامالً احساس میشود .این اعتبارات با میزان وامهای کوچک
میتواند ،باعث پدید آمدن فعالیت کوچک و جد ید در روستا شوند و از این راه ضمن پدید آمدن اشتغال به دریافت کننده،
تسهیالت مورد نظر وضعیت اقتصادی خانوار را با توسعه سرمایه گذاریها و پسانداز متحول سازد و باعث کاهش بیکاری و
وابستگی روستاییان به محصوالت کشاورزی از طریق ایجاد مشاغل جنبی در کنار فعالیتهای کشاورزی و توانمند سازی و کمک
به کار آفرینی در مناطق روستایی شود.
انجام این پژوهش میتواند دقیقاً برای مسئولین مشخص کند که:
 -1اثرات اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر کیفیت زندگی خانوارهای آسیب پذیر روستایی شهرستان همدان تا چقدر بوده
است؟
 -2این اعتبارات چقدر تأثیرات مثبتی و یا چقدر تأثیر منفی ای بر خانوارهایی که از این اعتبارات استفاده کردهاند داشته
است؟
 -9درکدام بُعد قوی تر و در کدام بُعد کمترین اثر را داشته است؟ تا در آینده بتواند با تدوین برنامهریزی راهبردی و عملیاتی
مشخص نسبت به رفع ضعفها و موانع موج ود اقدام نمایند و در جهت تأثیرات مثبت و پایدار این اعتبارات بر خانوارهای روستایی
در ابعاد مختلف ،قدم بردارند.
با در نظرگرفتن اهمیت کیفیت زندگی خانوارهای آسیب پذیر و پیامدهای مهم آن برای خانواده و همچنین تفکر انتقادی
دراین زمینه ،این تحقیق به ارزیابی نقش اعطای تسهیالت بانک کشاورزی برکیفیت زندگی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
و بهزیستی شهرستان همدان می پردازد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا اعتبارات پرداختی در این زمینه توانسته است
کیفیت زندگی را دراین گروه از خانوارها باال ببرد؟
نظر به اینکه برای شناخت دقیق اثرات اعتبارات خُرد ،نیازمند مطالعه علمی است ،حال مسئله اصلی این است :با وجود مساله
یاد شده (بعد اقتصادی) آیا پرداخت این گونه تسهیالت توانسته است بر کیفیت زندگی جامعه مورد هدف تأثیرات بسزایی داشته
باشد؟

مبانی نظری
کلمهی اعتبار معانی زیادی دارد ،اما در لغت به معنی « اعتماد کردن و تکیه کردن ،قول ،اطمینان ،و منزلت و آبروست»
(یعقوبی .)1931 ،معنی اصطالحی آن عبارت است از «اطمینانی که بانک یا مؤسسهای به شخصی ابراز نموده تا مبلغی از سرمایه
خود را در اختیار او قرار دهد» (شاهین فر .)1912 ،در تعریف دیگری اعتبار به معنای «انتقال موقتی قدرت خرید از افراد حقیقی
یا حقوقی به فرد دیگری است که کارایی و مدیریت الزم جهت فعالیت را دارد ولی فاقد سرمایه کافی است» (کوپایی.)1933 ،
ولی به طور کاربردی اعتبار عبارت است از هر نوع قرار دادی که به موجب آن بانکی بنابه درخواست و بر طبق دستورات یک
مشتری ،مأمور است که در مقابل اسناد معینی به شخص ثالث یا به حواله کرد او وجهی پرداخت نماید .افزایش درآمد ،پس انداز
و میزان اعتبارات به عنوان عامل سومی برای سرمایهگذاری صنعتی در مناطق روستایی بسیار مؤثر است (نادری مهدیی.)1931 ،
از لحاظ مفهوم شناسی «اعتبار» را میتوان یک «مفهوم قدرت» یا به وسیله تأمین «توانایی مالی ،قدرت اقتصادی» برای قشر
آسیبپذیر ،توسط یک منبع سازمانی و طبق شرایط وامدهی و وامگیری که از قبل توافق شده در نظر گرفت که برای هر دو طرف
سودمند است و هدف آن حذف فقر و بهبود زندگی وامگیرندهای است که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیست (محبوبور،
.)2226

اعتبارات خُرد
مفهوم اعتبارات خُرد ،فراهم آوردن تسهیالت مالی برای افراد با درآمد پایین است که امکان دسترسی به بانکها و سایر
منابع مالی رسمی را ندارند و برای تأمین نیازهای مالی ،از سرمایهی در گردش یا پساندازهای خود استفاده میکنند یا ناچارند
به منابع رسمی مراجعه کنند (ساعی و ضیایی.)1936 ،
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منظور از اعتبارخُرد در این تحقیق تسهیالت قرض الحسنه ای است که با معرفی کمیته امداد و بهزیستی و با عاملیت بانک
کشاورزی در اختیار خانوارهای تحت پوشش این دو نهاد قرار میگیرد و سقف آن بین  62تا  162میلیون ریال با کارمزد  1درصد
و مدت بازپرداخت  6ساله میباشد.

آسیبپذیری
وضعیت آسیبپذیری را میتوان وضعیتی متأثر از فقر و نابرابری به شمار آورد .آسیب پذیری در التین ،به «صدمه و آسیب»
است و در فرهنگهای انگلیسی آسیبپذیری به معنی «صدمه دیدن از لحاظ فیزیکی یا عاطفی» تعریف میشود (کلی و
انگر .)2222،از این رو آسیب پذیری وضعیتی است که در نتیجه آن خانوار ،قدرت مقابله با شرایط نامطلوب را از دست میدهد و
به وضعیتی سقوط میکند که اغلب با ناامنیهای غذایی (گرسنگی) ،شغلی (بیکاری) ،اجتماعی (کم توانی و انزوا) و بهداشتی
(بیماری و ضعف جسمانی) همراه میشود (زاهدی مازندرانی و زاهدی عبقری.)1916 ،

خانوارهای آسیبپذیر
منظور از خانوارهای آسیب پذیردر این پژوهش ،خانوارهایی هستند که تحت پوشش حمایتی سازمانها و نهادهای مختلفی از
جمله کمیته امداد ،سازمان بهزیستی ،قراردارند را شامل میشود .در ایران بیشترین اقدامات حمایتی و توانمندسازی دولت به
منظور گسترش عدالت اجتماعی برای حمایت از اقشار محروم و آسیبپذیر به ویژه زنان سرپرست خانوار از طریق سازمان بهزیستی
صورت میپذیرد .در دستورا لعمل نحوء بازتوانی و توانمندسازی خانوارهای خدمت گیرنده در سازمان بهزیستی کشور در سال
 1931بازتوانی یا توانمندسازی در مفهوم کلی عبارت است از فراهم نمودن امکانات الزم به منظور بهبود و ارتقاء وضعیت اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،جسمانی و آموزشی جامعه هدف می باشد که توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در اولویت برنامههای
توانمندسازی قرار دارد (اله یاری و اسدی.)1931 ،

تأمین مالی
تأمین مالی به فرایند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میانمدت و بلندمدت اطالق میشود که به موضوع فراهم
کردن سرمایه برای اشخاص ،کسب و کارها و دولتها میپردازد (شبانی .)1933 ،تأمین مالی به نهادها و سازمانها اجازه میدهد
تا به جای در دست داشتن پول از اعتبار برای خرید کاال ،سرمایهگذاری در پروژه یا دیگر مبادالت اقتصادی خود استفاده کنند.
تأمین و تجهیز منابع مالی به عنوان مهمترین رُکن اجرایی کردن طرحها و پروژههای گردشگری از تنوع و گستردگی فراوان
برخوردار است و در عین حال موانع و محدودیتهایی مختلفی بر سر هر کدام از این روشها وجود دارد .این امر لزوم توجه به
انتخاب بهینهترین روش در دستیابی به حداکثر میزان بازدهی است.

تأمین مالی خُرد
تأمین مالی خُرد را میتوان به عنوان سازکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروههای آسیبپذی و کم درآمد ،مانند
صنعتگران ،کشاورزان و پیمانکاران خُرد ،تعریف کرد .این افراد معموالً به دلیل شایستگی اعتباری کمتر ،مورد توجه بانکها و سایر
مؤسسههای مالی متعارف ،قرار نمی گیرند .عالوه بر این ،به دلیل زیاد بودن هزینه نظارت و ارزیابی وامهای خُرد ،مسئله وثیقه و
احتمال زیاد نکولی که برای این افراد وجود دارد ،بانکها و مؤسسههای مالی ،معموالً از اعطای وامهای خُرد به این افراد خودداری
میکنند (کالیم 2223 ،به نقل از شهیدی نسب وهمکاران .)1931

کیفیت زندگی
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی ،تفسیر شخصی هر فرد از وضعیت زندگیاش در متن فرهنگ و نظام
ارزشی است که در آن به سر میبرد .همان طور که مالحظه میشود کیفیت زندگی دارای دو جنبه عینی و ذهنی است؛ یعنی این
مفهوم هم به بهرهمندی عینی و واقعی از دستاوردها و فرصتهای و فرصتهای زندگی مربوط است و هم حاصل ارزیابی از
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فرصتها و سرمایه های واقعی زندگی است؛ از این رو کیفیت زندگی با دو مفهوم نیازهای انسانی و رضایت از زندگی رابطه دارد.
کیفیت زندگی یک مفهوم گسترده و چند بُعدی است در رابطه با رفاه کلی افراد در جامعه که میتوان با شاخصهای عینی و
همچنین ذهنی اندازهگیری شود (فاهه ،نولند و ویالن ،2229،به نقل از چراغی)1932

ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی
بُعد اجتماعی از جمله عوامل کلیدی در شکل دادن کیفیت زندگی است که تأثیر قابل توجهی بر احساسات اساساً اجتماعی
مردم دارد .این بُعد در سطح میانه مورد سنجش قرار میگیرد و شاخصهای آن تلفیقی از شاخصهای ذهنی و عینی کیفیت
زندگی هستند (پورطاهری و همکاران)1932،

ابعاد کالبدی_محیطی کیفیت زندگی
بُعد کالبدی کیفیت زندگی شامل کیفیت زیر ساختها موجود در منطقه میشود .این بُعد شامل متغیرهایی چون دسترسی
به مسکن و سرپناه مناسب ،دسترسی به خدمات مناسب ،راه ارتباطی مناسب ،دسترسی به وسایل حمل و نقل مناسب ،طی کردن
فاصله زمانی محدود برای دسترسی به شهر ،بهرهمندی از آب آشامیدنی سالم ،وجود جایگاه توزیع مواد سوختی ،دسترسی به
خدمات مالی و اعتباری و غیره میشود.

ابعاد اقتصادی کیفیت زندگی
بُعد اقتصادی کیفیت زندگی شامل کیفیت اشتغال و درآمد میشود .این بُعد شامل رفاه اقتصادی فردی ،سالمت اقتصادی
جامعه ،داشتن سالمتی جسمانی برای انجام فعالیت ،داشتن پسانداز مناسب و غیره میشود.

ابعاد ذهنی کیفیت زندگی
بُعـد ذهنـی کیفیـت زندگی نشاندهندهی چگونگی ارزیابی و احسـاس فـرد در مورد زندگی است .در ایـن بُعـد هـر فـرد
چگونـه زیستن خود و احساسش از زندگی را ارزیابی میکند .در بُعد وجودی یا هستیگرایانه ،چگونه خوب بـودن زندگی هر فرد
در سطحی عمیقتر بیان میشـود .ایـن بُعد تناسـب و تـوازن فـردی را در سـطحی عمیـقتـر منعکس میکنـد .بُعد ذهنی
کیفیت زندگی نشاندهنده چگونگی ارزیابی و احساس فرد در مورد زندگی است؛ در این بُعد هر فرد چگونه زیستن خود و
احساسش از زندگی را ارزیابی میکند (پورطاهری وهمکاران .)1932،رویکرد ذهنی کیفیت زندگی را مترادف شادی یا رضایت
فرد در نظر میگیرد.

پیشینه تحقیق
عزیزپور و خداکرمی( )1931در پژوهشی به بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی اعتبارات خُرد کشاورزی در نواحی روستایی
مورد مطالعه ،دهستان کرسف پرداختهاند و دریافتند که اعتبارات خُرد کشاورزی تأثیر یکسان و یکپارچه بر شاخصهای ابعاد
توسعه به ویژه ابعاد اجتماعی–اقتصادی ندارد و ساز و کار اجرایی اعطای اعتبارات خُرد کشاورزی متأثر از رویکرد سنتی(رشد
اقتصادی) از کارآمدی الزم برخوردار نیست .در این ساختار ،مدیریت متمرکز(از باال به پایین) و روابط رسمی و قانونی سبب شده
تا منابع مالی ماهیتی محلی و متکی بر پساندازهای خُرد مردم نبوده و از پایداری برخوردار نباشد.
رضوانی و همکاران( )1931در پژوهشی به بررسی و تحلیل اثرات اعتبارات خُرد بر پایداری اقتصاد روستایی مورد مطالعه:
اعتبارات صندوق کارآفرینی امید در شهرستان نیشابور معطوف شدند و پی بُردند که ارایه ی اعتبارات خُرد ،بر پایداری اقتصاد
روستایی تأثیر معناداری داشته و آن را بهبود بخشیده است .برای پایداری اقتصاد روستاها ،رویکرد توسعهای مطلوب است که به
اقشار پایین دست به مثابهی عامالن و پایشگران سیاستهای پیشگیرانه مانند اعطای اعتبارات خُرد نگاه کند.
درگاهی و مظلوم پور( )1939در پژوهشی به شناسایی ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی خانوارهای دریافتکنندهی وام در ایران
و تأثیر آن بر شکاف فقر پرداختهاند و متوجه گردیدند که افزایش دهک هزینهای خانوار و همچنین افزایش سن سرپرست خانوار
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احتمال دریافت وام را افزایش و اشتغال سرپرست خانوار ،افزایش بعد خانوار و همچنین شهرنشین بودن خانوار ،احتمال دریافت
وام را کاهش میدهد .این یافته وجود محدودیت اعتبارات برای خانوارهای کم درآمد را تأیید میکند؛ از سوی دیگر نتایج حاکی
از عدم کارایی اعتبارات در کاهش شکاف فقر خانوارهای فقیر است.
محمدی یگانه و همکاران ( )1932در پژوهشی توجه خود را به نقش اعتبارت بهسازی مسکن بر بهبود کیفیت زندگی در
نواحی روستاییِ مورد مطالعه :شهرستان زنجان دهستان معجزات معطوف ساختند و نتیجهی کسب شده نشان میدهد که اعتبارات
دریافتی بیشترین تأثیر را در شاخصهای بُعد کالبدی و کمترین تأثیر را در بُعد اقتصادی و شاخصهای آن داشته است.
نادر و همکاران( )1932در پژوهشی به تحلیل سهم اعتبارت بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران پرداختهاند نتایج بررس
تقاضای اعتبارات نشان داد که سهم چشمگیری از سرمایه مورد نیاز کشاورز در فرآیند تولید توسط سرمایه شخصی کشاورز تأمین
میشود .بنابراین در راستای اهداف توسعه کشور ،توجه بیشتر به اعطای تسهیالت به منظور نیاز سرمایهای کشاورزان میتواند
کمک شایانی به این بخش مهم اقتصادی کند.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است؛ زیرا پژوهش حاضر میتواند با نتایجی که از بررسی تأثیر اعتبارت خُرد بر ابعاد
کیفیت زندگی کسب میکند ،مورد استفادهی سازمانها ی مختلفی قرار گیرد و اطالعاتی برای مدیریت بهتر روستاها فراهم کند.
به لحاظ روش گردآوری دادهها نیز از نوع توصیفی -پیمایشی است( .سرمد و همکاران.)1931 ،

محدوده مکانی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر مکانی شامل آن دسته از خانوارهای ساکن در روستاهای شهرستان همدان میباشد که عنوان خانوارهای
آسیب پذیر توسط کمیته امداد و بهزیستی جهت دریافت اعتبار خُرد به بانک کشاورزی طی سالهای  1932الی  1931معرفی
شدهاند.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهرستان همدان در ناحیه میانی استان و در گسترهای به مساحت  1231کیلومتر مربع معادل  21درصد از مساحت استان
را تشکیل میدهد .این شهرستان در محدوده مدار  13درجه و  96دقیقه طول شرقی و  91درجه و  62دقیقه عرض شمالی از
نصف النهار گرینویج واقع شده است .بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ،مشتمل بر دو بخش (مرکزی و شراء)  3دهستان و 1
شهر (همدان ،مریانج ،قهاوند و جورقان) و  113روستا میباشد که با  361321نفر جمعیت  91درصد جمعیت استان را به خود
اختصاص داده است ،که از این تعداد  613913نفر جمعیت شهرنشین و  129119نفر در روستاها سکونت دارند .شهرستان همدان
از نظر طبیعی در یک منطقه کوهستانی واقع شده است .سلسله جبال الوند در جنوب این شهرستان قرار گرفته و ارتفاع بلندترین
قله آن از سطح دریا  9611متر میباشد .کشاورزی و دامداری اساس اقتصاد زندگی مردمان شهرستان همدان را تشکیل میدهد
(فرمانداری شهرستان همدان.)1936 ،

شکل -6نقشه موقعیت
جغرافیایی شهرستان همدان
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محدوده زمانی تحقیق
تحقیق حاضر در سال  1933انجامگرفته و دادههای اعتباری مربوط به همین سال است.

متغیرهای فردی
در تحقیق حاضر مهمترین متغیرهای فردی ،شامل جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،نوع فعالیت ،تعداد افراد
خانوار و سطح سواد است که این متغیرها و سطح سنجش آنها در جدول شماره  1بیان شده است.
جدول  -6متغیرهای فردی تحقیق و سطح سنجش آنها
متغیرهای فردی

سطح سنجش

جنس

ترتیبی

سن

فاصلهای

وضعیت تأهل

ویژگیهای
فردی

اسمی

تعداد افراد خانوار

فاصلهای

سطح سواد

ترتیبی

نوع فعالیت

اسمی

سال اخذ وام

ترتیبی

میزان وام دریافتی

نسبی

مدت باز پرداخت

فاصلهای

متغیرهای ابعاد کیفیت زندگی
متغیر کیفیت زندگی در این تحقیق ،بُعد اقتصادی زندگی میباشند که در قالب سؤاالتی سنجیده شدهاند .جدول شماره 2
متغیر کیفیت زندگی را نشان میدهد.
جدول  -2ابعاد ،متغیرها و سطح سنجش آن
متغیر وابسته

سطح سنجش

بُعد اقتصادی

شبه فاصلهای دارای متغیرهای رتبهای

فرضیههای تحقیق
به منظور دستیابی به اهداف اختصاصی پژوهش فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
 -1اعتبارات خُرد بانک کشاورزی چه تأثیری روی شاخصهای کیفیت زندگی خانوارهای آسیبپذیر شهرستان همدان خواهد
داشت؟
 -2بین اعتبارات خُرد بانک کشاورزی و کیفیت زندگی خانوارهای آسیبپذیر شهرستان همدان چه رابطهای وجود دارد؟

حجم نمونه و روش نمونهگیری
به طور کلی تعداد خانوارهایی که از سوی کمیته امداد و بهزیستی جهت گرفتن تسهیالت از بانک کشاورزی شهرستان همدان،
اعتبار دریافت کردهاند 132 ،نفر بین سالهای  1932الی  1931میباشند که با نظر استاد راهنما همین تعداد به عنوان حجم
نمونه پژوهش انتخاب شدهاند .برای انتخاب نمونههای تحقیق در این پژوهش از  132پرسشنامه در نهایت ،تعداد  169پرسشنامه
مالک عمل قرار گرفت.
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ابزار اندازهگیری و روش گردآوری دادهها
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات موردنیاز تحقیق از روش مطالعه اسنادی و پیمایشی استفاده شده است .در مطالعات
اسنادی از کتابها ،نشریهها و مجلهها ،آمارنامهها و اینترنت استفاده شده است و در جمعآوری اطالعات مورد نظر بر حسب اهداف
تحقیق ،از پرسشنامه استفاده شد.
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است .در این تحقیق با توجه به اینکه
پرسشنامه استانداردی در زمینه موضوع پژوهش حاضر وجود نداشت ،پرسشنامهای مورد استفاده جهت انجام پژوهش توسط
پژوهشگر و بر اساس مطالعه اسناد و مدارک معتبر و قابل استناد و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان ذیربط و نیز بهرهگیری از
سوابق تجربی گردآوری شده در زمینه موضوع مورد بررسی ،تهیه و تنظیم شد .سؤاالت پرسشنامه تحقیق در دو بخش مشخصات
فردی و پرسشهای اصلی تنظیم شده بود که بر اساس پرسشهای اصلی پژوهش طراحی و تنظیم گردید.
سؤاالت این پرسشنامه در یک سطح بسته ،طراحی شده است و در تهیه سؤالهای بسته برای اندازهگیری نظرات پاسخگویان
از مقیاس اندازهگیری لیکرت استفاده شد .این مقیاس یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری نظرات است که از مجموعهای
منظم از سؤالها (گویهها) به ترتیب خاص ساخته میشود .این گویهها حالت خاصی از پدیده مورد اندازهگیری را به صورت
سؤالهایی که از لحاظ ارزش اندازهگیری دارای فاصلههای مساوی است عرضه میکند .پاسخدهنده میزان موافقت خود را با هر
یک از عبارات در یک مقیاس درجهبندی شده که در این تحقیق پنج درجه است ،نشان میدهد.

روایی و پایایی ابزار تحقیق
قابلیت اعتماد پرسشنامه ی مورد استفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ در نرم افزار  spss16ارزیابی شد (جدول
شماره  .)9این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف
را اندازهگیری میکنند ،به کار میرود (سرمد و همکاران.)1931 ،
جدول  -9ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیر تحقیق
مؤلفهها

تعداد سؤالها

ضریب آلفای کرونباخ

شاخصهای اقتصادی
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اگر ضریب آلفا بیشتر از  2/1باشد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است و اگر ضریب آلفااز  2/6تا  2/1باشد آزمون از
پایایی متوسط برخوردار خواهد بود  .از نتایج آزمون معلوم است که پایایی مورد قبول است.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
در بخش توصیف دادهها از آمارههایی همچون جداول فراوانی ،میانگین ،واریانس ،انحراف معیار و ضریب تغییرات و در بخش
تحلیل دادهها نیز متناسب با مقیاس متغیرها از آزمونهای  ،tضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

یافتههای تحقیق
از مجموع  169نفر جامعهی آماری مورد مطالعه ،تعداد بیشتر پاسخگویان را مردها ( )3211%تشکیل میدادند؛ برای صحت و
سُقم یک تحقیق در جهت بحث خانواده و تعامل آن با جامعه ،بهتر آن است که برای درک مسائل جامعهشناختی ،سراغ افراد
متأهل رفت؛ لذا قسمت بیشتری از کالبد تحقیق حاضر را این بخش از جامعه تشکیل میدهد (متأهل ها  32/3درصد از کُل
جامعهی آماری را تشکیل میدهند) و همچنین نتایج به دست آمده نشان میدهد که سن خانوارهای دریافتکنندهی اعتبار بین
 21تا  63سال متغیر است؛ افراد مورد مطالعه در  6طبقهی سنی تقسیمبندی شدند که در این بین بیشترین فراوانی مربوط به
طبقه سنی  91تا  12سال بود و شامل  33نفر میگردد ،این در حالی است که کمترین فراوانی با  3نفر مربوط به طبقه سنی
 32-61سال است (جدول شماره .)1
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جدول  - 4توزیع پاسخگویان بر حسب سن و جنس
سن به سال

فراوانی

درصد

26-93

93

29/6

96-43

33

16/1

46-13

12

23/1

16-13

3

6/2

زن

31

93/3

مرد

32

32/1

جنس

تحصیالت
در بین جمعیتی که مورد تحقیق ما بود ،با یک تعمیم سرانگشتی میتوان از نظر سطح تحصیالت ،جامعه را مورد بررسی قرار
داد و متأسفانه با وجود سیطرهی رسانه ها بر زندگی مردم ،کماکان روند سطوح سواد جامعه از پایین به باال ،روند نزولی دارد ،به
عبارت دیگر ،هر چه میزان درجهی سواد افزایش مییابد ،افراد آن سطح ،کاهش مییابد که توصیف ارقامی آن در (جدول شماره
 )6آمده است.
کشاورزی پایه و اساس یک جامعهی در حال توسعه را تشکیل میدهد ،و از آن جا که اعطای اعتبارهای خُرد در بخش
روستایی با زمینهی کشاورزی است ،میزان فعالیت دستهی مورد نظر ،رضایتمندی کافی را به همراه ندارد و اکثریت افراد جامعهی
مورد تحقیق در بخش خدمات فعالیت دارند ،به گونهای که 22/3 ، 32/1و  11درصد به ترتیب در بخشهای خدمات ،کشاورزی
و صنعت فعالیت داشتند.
جدول  -1توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیالت
فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

تحصیالت
ابتدایی

93

29/6

29/6

راهنمایی

16

23/1

62/3

دیپلم

23

13/9

11/2

فوق دیپلم

21

19/1

36

لیسانس

22

11/1

33/9

فوقلیسانس و باالتر

1

2/1

122

میزان اعتبار دریافتی
میزان سطحِ ارزشی اعتبارهای خُرد بین بانک و مردم ،به توانایی ایشان در بازپرداخت و اقتصاد خانوارها ،اشاره دارد و با توجه
به (جدول شماره  32 ،)3خانوار از  169خانوار مورد مطالعه ،سطح میانی اعتبارات خُرد را دریافت نمودهاند که این از جهتی دیگر
در بخش بحث و پیشنهادها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
جدول -1توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتبار خُرد دریافتی از بانک کشاورزی
میزان اعتبار خُرد

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

 6-1میلیون تومان

13

12/6

12/6

 1-63میلیون تومان

32

69/3

31/1

 66-61میلیون تومان

66

96/3

122

کل

169

122
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بهبود کمکهای نظام بانکی به بخش کشاورزی ،در افزایش روز افزون اعطای اعتبارات خُرد به جامعهی کشاورزان ،قابل توجیه
است و این بانک در سال  1931به  19و در سال  1939به  96نفر از جامعهی آماری این تحقیق ،اعتبارهای خُرد اعطا نموده
است و این روند رو به باال ،نشان از اهتمام بانک کشاورزی در مرتفع کردن مشکالت بخش روستایی میباشد.
 69نفر از خانوارهای آسیبپذیر روستایی یعنی  91/3درصد آنان اظهار داشتند که قبل از دریافت اعتبار از بانک کشاورزی،
فاقد شغل و  122نفر از آنان یعنی  36/1درصد نیز اقرار فرمودند که قبل از دریافت این اعتبارات ،دارای شغل بودهاند.
در میان خانوارهای پاسخگو 31 ،خانوار یعنی معادل  62/3درصد از جامعهی آماری مورد مطالعه ،اذعان نمودند که با دریافت
اعتبارات خُرد از بانک کشاورزی ،به راه اندازی شغلی نپرداختهاند و  12نفر ( 11/1درصد) بیان کردند که با مبلغ دریافتی ،موفق
به ایجاد شغل گشتهاند .توسعه شغل قبلی پاسخگویان با دریافت اعتبارات خُرد از سوی بانک کشاورزی ،روند مثبتی پیموده است،
یعنی  33نفر معادل  61/6درصد از جمعیت مورد تحقیق ،با اخذِ مبلغ وام ،کار خود را توسعه دادهاند و  12/6درصد قادر به
توسعهی شغل خود با دریافت وام از بانک ،نبودهاند.

میزان درآمد ساالنهی اظهار شده
کمترین میزان درآمد ساالنه که توسط خانوارهای آسیبپذیر روستایی اظهار شده 12 ،میلیون تومان و بیشترین میزان آن،
 96میلیون تومان بوده است؛ با دسته بندی این متغیر در سه طبقه مطابق (جدول شماره  )1مشخص میگردد که در جامعه
روستایی ما فقر نسبی حاکم شده و این سطح از اقتصاد ،بر روی روندِ زندگی و حتماً تولیدهای آنها تأثیر گذاشته و حتی شرایط
روزمرگی آنها را تحت سیطره خود در خواهد آورد.
جدول  -7توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ساالنهی اظهار شده
درآمد ساالنه

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

 62-23میلیون تومان

61

96/9

96/9

 -26-23میلیون تومان

33

63/2

31/6

 -93-93میلیون تومان

19

3/6

122

کُل

169

122

کمترین مقدار

 12میلیون تومان

بیشترین مقدار

96میلیون تومان

اولویتبندی اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی کیفیت زندگی خانوارهای آسیبپذیرروستایی
متغیر اقتصادی کل از جمع دادههای  22گویهی متناظر با بُعد اقتصادی به دست میآید .این متغیر جدید که از نظر سطح
سنجش در سطح فاصلهای قرار میگیرد ،دارای کمترین مقدار  96و بیشترین مقدار  129میباشد.
بر اساس نتایج پژوهش  33/1درصد خانوارهای آسیب پذیر روستایی اثر اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی کیفیت
زندگیشان را در سطح متوسط و زیاد بیان نمودهاند و  29/6درصد تأثیر این اعتبارات را بر بُعد اقتصادی زندگیشان در سطح کم
و خیلی کم بیان نمودهاند .اولویتبندی گویههای سنجش بُعد اقتصادی کیفیت زندگی خانوارهای آسیبپذیر روستایی مطابق
جدول شماره  3بیان کنندهی آن است که گویهی کاهش نابرابری درآمدی با همسایگان با میانگین  9/36و انحراف معیار 2/33
در رتبهی اول و گویههای عدم نیاز به استقراض از دیگران با میانگین  9/31و انحراف معیار  2/36و رفع بیکاری با میانگین 9/19
و انحراف معیار  2/39در رتبهی دوم و سوم قرار گرفتهاند .همچنین گویههای افزایش امکان استفاده از کاالهای مصرفی خانوار با
میانگین  2/31و انحراف معیار  2/39و افزایش پسانداز خانوار با میانگین  2/12و انحراف معیار  2/32و افزایش تنوع درآمدی با
میانگین  2/63و انحراف معیار  1/23در رتبههای آخر قرار گرفتهاند (جدول شماره .)3
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جدول  -3توزیع فراوانی و اولویتبندی
بُعد اقتصادی

میانگین رتبهای

انحراف معیار

CV

رتبه

امکان خرید لوازم ضروری منزل

9/62

2/12

2/229

1

افزایش تمایل به خوداشتغالی

9/11

2/11

2/211

2

افزایش درآمد خانوار

9/19

2/13

2/221

9

رفع بیکاری

9/19

2/39

2/222

1

کاهش نابرابری درآمدی با همسایگان

9/36

2/33

2/292

6

بهبود درآمد ناشی از کسب و کار

9/22

2/11

2/212

3

افزایش توان خرید خانوار

9/11

2/31

2/299

1

افزایش اشتغال مستقیم

9/23

2/16

2/219

3

عدم نیاز به استقراض از دیگران

9/31

2/36

2/213

3

افزایش خود اتکایی و استقالل مالی

9/21

2/31

2/261

12

رونق کسب و کار خانگی

9/22

2/32

2/266

11

ایجاد فرصتهای اقتصادی غیرکشاورزی

9/39

2/31

2/233

12

افزایش دسترسی به خدمات اعتباری  -مالی

2/33

2/11

2/233

19

9/93

2/31

2/212

11

افزایش امکان تأمین هزینههای عمومی

2/31

2/31

2/239

16

کاهش هزینههای تولید محصول

9/21

2/36

2/231

13

افزایش تمایل به کارآفرینی

9/21

2/31

2/232

11

افزایش امکان استفاده از کاالهای مصرفی خانوار

2/31

2/39

2/233

13

افزایش توان خرید خانوار

9/11

2/31

2/299

13

افزایش میزان دارایی خانوار

9/22

2/33

2/921

22

افزایش پسانداز خانوار

2/12

2/32

2/911

21

افزایش تنوع درآمدی

2/63

1/23

2/123

22

افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی و
فروش خدمات

بررسی اثر اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی کیفیت زندگی
طبق تحقیق انجام گرفته ،میانگین ارائه ی اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی عدد  9/23و انحراف از معیار
2/32حاصل میگردد .سپس بر اساس آزمون  tتک نمونهای ،عدد  9به عنوان میانه نظری پاسخها با میانگین عملکرد اعتبارات
خُرد بانکی مقایسه گردید .با توجه به اینکه که میانگین عملکرد اعتبارات بانکی از میانگین نظری مقداری باالتر است ،بنابراین
تأثیر اعتبارات خُرد بانکی بر بُعد اقتصادی در حد متوسط و باالتر ارزیابی شده است (جدول شماره .)3
جدول -3مقایسه میانگین تأثیر اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی
سطح معنی داری
SIG
3/22

استاندارد آزمون=9
فاصله اطمینان تفاوت 36%
باال

پایین

2/293

-2/266

تفاوت
میانگین

درجه آزادی
df

مقدار آماره
آزمون

2/231

162

1/29
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معنادار نبودن آزمون  tدر این مقایسه بیانگر این است که نمیتوان فرض برابری میانگین با مقدار متوسط را رد نمود و باید
پذیرفت که با احتمال  36درصد میانگین عملکرد ارائه اعتبارات بانکی بر بُعد اقتصادی کیفیت زندگی در سطح متوسط اثرگذار
است.
بُعد اقتصادی کیفیت زندگی در متغیر جمع شونده بُعد اقتصادی کُل که از جمع گویهای متناظر به دست آمده متجلی شده
است .در این قسمت رابطه ی این متغیر را با میزان اعتبار خُرد بانک کشاورزی مورد بررسی قرار میدهیم .رابطه بین دو متغیر
میزان اعتبار خُرد و بُعد اقتصادی کیفیت زندگی معنیدار است .شدت همبستگی بین دو متغیر  r=2/13مقداری مثبت بوده و
جهت آن مستقیم میباشد ،که نشان دهنده ی آن است که افزایش در مقدار یکی ،افزایش در مقدار دیگری را به همراه دارد و
کاهش مقدار یکی باعث کاهش مقدار دیگری میشود ( )Sig = 21223 >2126معنای آن است که با اطمینان  2/36میتوان فرض
استقالل دو متغیر یعنی همان فرض صفر را رد کرده و وابسته بودن دو متغیر را پذیرفت.

بحث و نتیجهگیری
در جامعه روستایی ایران و باالخص روستاهای شهرستان همدان ،مردساالری بیشتر به چشم میخورد و این مرد است که
سُکّاندار پیکرهی زندگی است؛ مشاهدههای ما هم این امر را اثبات میکند؛ به عبارت دیگر ،اکثر اعتبارات خُرد بانک کشاورزی از
کانال آقایان وارد جریان خانوار روستایی میگردد (جدول شماره .)12
جدول  -63نگاهی اختصاری به ویژگیهای فردی و اجتماعیِ با بیشترین فرآوانی در جامعه آماری پاسخگویان
ویژگیهای سؤال شده

تعداد پاسخگو از  619نفر جامعهی آماری

جنسیت(مرد)

32

سنِ بین  96تا  43سال

33

وضعیت تأهل(متاهل)

193

خانوارهایی با  9عضو

11

تحصیالت در حد مقطع راهنمایی

16

فعالیت در بخش خدمات

32

دریافت  63تا  61میلیون اعتبار خُرد

32

اخذ اعتبارها در سال 6934

19

تعداد شاغل حتی پس از دریافت اعتبارها

122

عدم ایجاد شغل با اخذ اعتبارها

31

توسعه دادن به شغل خود با اخذ اعتبارها

33

بخشِ هزینهکردِ اعتبارِ دریافتی در بخش خدمات

31

درآمد سالیانه  26تا  23میلیون تومان

33

جدول  -66میانگین رتبهای گویههایی با بیشترین مقدار در اولویتبندی اثر اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر بعد اقتصادی
کیفیت زندگی
ابعادِ کیفیت زندگی
بُعد اقتصادی

گویههای دارای بیشترین رتبه

میانگین رتبهای

کاهش نابرابری درآمدی با همسایگان

9136

عدم نیاز به استقراض از دیگران

9131

با توجه به آن چه که مردم لمس میکنند و در روزمرّه همواره با آن سر و کار دارند ،اقتصاد خانوارها تحت فشار و نامالیمات
بسیار است و به تبع آن با بررسی متغیر فردی در سطح اخذ اعتبار خُرد ،در مییابیم که اکثر قریب به اتفاق جامعهی آماری در
تحقیق حاضر ،درصد پایین اعتبار (به خاطر عدم توان در بازپرداخت اقساط توسط پاسخگویان) را دریافت نمودهاند .توزیع اعتبارهای
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خُرد از سوی بانک کشاورزی با نزدیکی به سال  1933نیز دارای روندی افزایشی است که اگر نگاهی به نرخ تورم از سوی بانک
مرکزی در چند سال اخیر بیندازیم ،این نظر قابل توجیه است که با کاهش تورم ،اخذ اعتبارها از سمت پاسخگویان باال رفته باشد؛
ولی بحث حاضر با وضع حاکم بر اقتصاد کشور در مغایرت است ،اما اگر به مبلغ اعتبارها نیم نگاهی داشته باشیم ،متوجه میشویم
که بیشتر پاسخگویان میزان پایینِ این اعتبارها را کسب نمودهاند که در این صورت توجیهپذیر است.
از نظر اولویتبندی اعتبار ات خُرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی کیفیت زندگی خانوارهای آسیبپذیر روستایی ،باید اذعان
کرد که کاهش نابرابری درآمدی با همسایگان دارای نقش بیشتری در اولویتِ کیفیت حیات روستاییان بازی کرده است و در پی
آن اعتبار خُرد توانسته از معظل بیکاری بکاهد؛ از طرفی بیک اری دارای انواع خاصی است و آن چه در جوامع روستایی شایعتر
است ،بیکاریِ فصلی است تا نوع اصطکاکی و پنهان بیکاری؛ علی ایُّحال ترمیم زخم گُسستهی این بخش از مدیریت اهالی روستاها
هم به نوبهی خود گامی مفید میباشد.
رضوانی و همکاران ( )1931طی بررسیای که بر روی جامعهی آماری  131نفره ،در شهرستان نیشابور با اعطای همین مقدار
وام اعطایی ،انجام دادند ،مشاهده کردند که اعطای این اعتبارها باعث اشتغال  391نفری شده است ،که از این تعداد 121 ،نفر به
صورت تماموقت و  111نفر به صورت پارهوقت مشغول به کار شدند؛ لذا دریافتند که با توجه به نتایج به دست آمده ،ارائهی
اعتبارها در توسعهی اقتصاد روستایی به ویژه در سطوح پروژههای خُرد ،موفقیتآمیز بوده است.
ساعی و ضیایی ( )1936در استان کرمان تحقیقی انجام دادند که بر اساس نتایج آن ،به غیر از متغیرهای بهبود شرایط مسکن
و توانایی پرداخت مخارج تحصیل فرزندان ،سطح رضایتمندی سایر متغیرها بیش از میانگین میزان رضایتمندی به دست آمد؛
به این ترتیب از زمان عضویت در صندوق اعتبارهای خُرد ،درآمد کل خانواده افزایش و فقر کاهش یافته ،خود اشتغالی ایجاد شده
و کسب و کار قبلی رونق پیدا کرده است.
حال با پیگیری نتایج دیگر محققان و تطابق آن با تحقیق حاضر میتوان دریافت که به استناد (جدول شماره  )12یک رضایت
خاطر در اثر اعطای اعتبارهای خُرد در روستاییان ایجاد شده است؛ یعنی در ایجاد شغل توسط پاسخگویان ،گسترش شغل جاری
خود با دریافت اعتبارها ،ایجاد انگیزه برای به حرکت درآوردن جریان اشتغال و به تبع آن افزایش تولید در سطح جامعهی روستایی
و غیره ،توانسته گامی مؤثر بردارد.
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پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از دادههای سنجش ازراه دور
(مطالعه موردی :منطقه پخش سیالب کالته سادات شهرستان سبزوار)
محبوبه کامل نارستان ،*6محمدرضا سعیدافخم الشعرا ،2ابوالقاسم دادرسی

سبزوار9

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه بیرجندmahbobeh_28@yahoo.com ،

 -2استادیاردانشکده منابع طبیعی دانشگاه بیرجند
 -9استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده
طرحهای پخش سیالب با اهداف مختلفی اجرا میشوند که یکی از آنها افزایش علوفه و پوشش گیاهی به واسطه
افزایش رطوبت است .وسعت زیاد مراتع و محدودیت امکانات ،جهت مطالعه و ارزیابی منظم مراتع ،کاربرد
فناوریهای نوین را ضروری می سازد .آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی تغییرات در برنامه ریزی های محیطی،
آمایش سرزمین و توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت اند .در حال حاضر استفاده از نقشه های پوشش گیاهی یکی از
ارکان مهم در تولید اطالعات جهت برنامه ریزی های کالن وخرد می باشد .در این پژوهش جهت نمایش تغییرات
زمانی و مکانی پوشش گیاهی حوضه ابخیز کالته سادات از اطالعات باندهای ماهواره لندست سنجنده هایTM1و
2OLIدر دو سال  1919و  1931استفاده و مقدار شاخص  NDVIو برای دو سال محاسبه گردید .همچنین به
منظور بررسی تغییرات کیفی پوشش گیاهی مقادیرعددی این شاخص به  6کالس مختلف با عنوان اراضی با پوشش
خیلی ضعیف ،پوشش ضعیف ،متوسط ،خوب و بسیارخوب طبقهبندی شد سپس تغییرات رخ داده با استفاده از
 CROSSTABمشخص شد .نتایج تحقیق نشان میدهد در شاخص  NDVIاراضی با پوشش خوب و بسیار خوب
افزایش مساحت و اراضی با پوشش ضعیف کاهش مساحت را داشته است .افزایش مساحت در اراضی با پوشش
خوب از  19 / 92هکتار در سال  1919به  96 /31هکتار در سال  1931و همچنین پوشش عالی از  2/31هکتار
به  19/11هکتار افزایشیافته است.
کلمات کلیدی :سنجش از دور ،پوشش گیاهی ،پخش سیالبNDVI ،

-6مقدمه
امروزه پوشش گیاهی موجود در سطح زمین به دالیل مختلف از جمله عوامل طبیعی و انسانی به مرور زمان دچار تغییر شده
است و این تغییرات میتواند بر شرایط و عملکرد اکوسیستم ها تأثیرگذار باشد .بنابراین بررسی ،پیشبینی و حفاظت از چنین
تغییراتی در یک اکوسیستم از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد .عالوه بر آن کسب آگاهی و دانش مربوط به پوشش گیاهی و
سالمت آن در مدیریت خاک ها نیز نقش مهمی را دارا می باشد (بهبهانی و همکارن  .)1931،از سال  1312که اولین ماهواره
لندست در مدار قرار گرفت مطالعه و پایش گیاهان به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای سنجش از دورمطرح شد(.)2221 ،،vina
ماهیت سنجش از دور ،جمع آوری و اندازه گیری امواج الکترو مغناطیسی بازتابی گیاه ،خاک ،آب ،و سایر عوارض سطح مرتبط
زمین می باشد ( .)1311،Bellجمع اوری اطالعات در مورد تغییرات پیوسته پوشش گیاهی توسط روشهای معمول بسیار مشکل
و پرهزینه است .از این رو استفاده از داده های ماهواره ای امکان مطالعه گسترده پوشش گیاهی را فراهم میسازد(علوی پناه.)1932،
عالوه بر آن داده های سنجش از راه دور سال هاست که در کشاورزی به کار گرفته می شود .برای مثال داده های دو ماهواره ی
لندست و نوا برای تعیین نوع محصول و جهت برآورد سطح زیر کشت در نقاط مختلف جهان به کار میرود همچنین داده های
1 -Thematic Mapper
2 - Operation Land Imager
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ماهواره ای با استفاده از مدل هایی ویژه ،به منظور پیش بینی راندمان محصول نیز مورد استفاده قرار میگیرد ،تشخیص برخی
استرس ها از جمله بیماری ها ،هجوم حشرات و کمبود عناصر غذایی گیاه از جمله کاربردهای سنجش از راه دور در کشاورزی
می باشد(.)1311،Bell
خصوصیاتی نظیر فراهم ساختن دید وسیع و یکپارچه از یک منطقه ،قابلیت تکرارپذیری ،سهل و الوصول بودن اطالعات و
دقت باالی اطالعات حاصله و صرفه جویی در زمان از ویژگی هایی است که استفاده از این این  ،گونه اطالعات را برای بررسی
پوشش گیاهی و کنترل تغییرات آن نسبت به سایر روش ها ارجهیت می بخشد (مختاری و همکاران1913،؛  .)2221،Hueteاین
نکته را باید مد نظر داشت که تأثیر فاکتورهای محیطی و اکولوژیکی هر منطقه در نوع رفتار طیفی گیاهان آن منطقه مؤثر می
باشد .این نکته به محدودیت استفاده از اطالعات تک باندها می انجامد(جباری و همکاران .)1932،بازتاب های طیفی تحت تأثیر
عوامل ارتفاع و زاویه ی تابش خورشید ،خاک زمینه و تأثیرات جوی تغییر میکنند(سپهری و متقی .)1931،جهت کاهش عوامل
نا خواسته روی اطالعات پوشش گیاهی و افزایش اطالعات مربوط به آن ،میتوان حداقل دوباند را ترکیب کرده و شاخص مرکبی
به نام شاخص پوشش گیاهی ایجاد نمود(علوی پناه .)1932،این شاخص ها یک ترکیب ریاضی از باندهای متعدد تصاویر رقومی
ماهواره ای هستند که از اختالف معنی دار بازتابش پوشش گیاهی در طول موج های آبی ،قرمز ،سبز و مادون قرمز نزدیک استفاده
می کنند .این شاخص ها به صورت یک عملیات ریاضی ساده مانند جمع ،تفریق ،نسبت گیری و یا دیگر ترکیبات خطی می باشد
که ارزش هر پیکسل در باندهای مختلف را به یک شاخص عددی تغییر میدهد ( .)2221،Matsushitaبیش از  162شاخص
گیاهی در مقاالت علمی منتشر شده است ،اما تنها تعداد کمی از آنها پایه ی بیوفیزیکی قابل قبول یا روش مشخص آزمایش شده
وجود دارند( .)1331،Moranاز مشهورترین شاخص های طیفی گیاهان میتوان به شاخص نسبت های گیاهی ( ، )RVI1نسبت
ساده ( )SRشاخص گیاهی نرمال شده ( ، )NDVI2شاخص گیاهی تعدیل شده خاک( GEMI 5 ،ARVI 4 ،SAVI, 3TSAVI
 )DVI ،IPVI 3 ،مؤلفه ی سبزینگی حاصل از تسلدکپ و غیره اشاره نمود( .)2229،Gongمطالعات متفاوتی در زمینه پوشش
گیاهی در مناطق کویری ،مرتعی و جنگل ها و اراضی زراعی صورت گرفته که می توان به برخی از آنها اشاره نمود( .بهبهانی و
همکاران )1931،شاخص های  MSAVI1 ,NDVIسنجنده  Asterرا بعنوان بهترین شاخص ها جهت تعیین درصد تاج پوشش
تک درخنان مراتع مشجر مناطق خشک معرفی کردند( .یمانی و مزیدی )1931،تغییرات سطح و پوشش گیاهی کویر سیاه کو
یزد را با استفاده از تصاویر  TM,ETM+بررسی نمودند .انها از  6شاخص  NDVI ,RVI ,NRVI ,8PVI ,SAVIاستفاده کردند،
نتایج نشان داد که شاخص  NDVIبهترین شاخص برای تهیه نقشه پوشش گیاهی میباشد.
(مختاری وهمکاران )1913،رابطه بین پوشش گیاهی و درصد خاک بدون پوشش گیاهی در یک حوضه ابخیز را با شاخص
پوشش گیاهی دیگر مانند  RVI ,NDVI ,PVIو سایر انالیزهای سنجش از دور مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه شاخص
گیاهی  NDVIبه عنوان بهترین شاخص از لحاظ همبستگی با پوشش گیاهی معرفی شد .خاک بدون پوشش گیاهی منطقه نیز
به علت اینکه تحت تأثیر عوامل مختلف به خصوص جنس سازند و ماهیت مواد مادری و درصد تاج پوشش گیاهی قرار گرفته بود،
بازتاب های متفاوتی را نشان داد .بنابراین درصد خاک بدون پوشش گیاهی در منطقه همبستگی مناسبی را با اندیس های گیاهی
مورد آزمون نشان نداد( .زاهدی فرد و خواجه الدین )1931،در مطالعه خود بیان می کند که شاخص های ،SAVI ،NDVI
TSAVI1و  MSAVI1دارای بیشترین همبستگی و شاخص گیاهی  PVI ،RVIو  DVIدارای همبستگی پایینی با درصد تاج
پوشش گیاهی بوده اند .هدف از انجام این تحقیق بررسی افزایش یا کاهش تغییرات پوشش گیاهی در منطقه پخش سیالب با
استفاده از سنجش از راه دور می باشد.

1Ratio Vegetation Index
2 Normalized Difference Vegetation Index
3 Transformed Soil Adgusted Vegetation Index
4 Atmospherically Resistant Vegetation Index
5 Global Environmental Monitoring
6 Infrared Percentage Vegetation Index
7 Modified Soil Adjusted Vegetation Index
8 Perpendicular Vegetation Index
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 -2مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه:
منطقه تحقیق حوزه ابخیزکالته سادات است که در 12کیلومتری غرب شهرستان سبزوار و درمسیرجاده ترانزیتی سبزوار به
تهران واقع شده است .این منطقه که بین دو طول جغرافیایی  61درجه  3دقیقه  61ثانیه و  61درجه  12دقیقه  1ثانیه و دو
عرض جغرافیایی  93درجه  19دقیقه و  93درجه  23دقیقه در دامنه جنوبی رشته کوه های جغتای و در روی سرزمین ابرفتی
منطقه واقع شده است با ضریب خشکی 1/3دمارتن از تیپ اقلیمی خشک برخورداراست(دادرسی .)1939،عملیات پخش سیالب
بر آبخوان دشت سبزوار در قالب طرح ملی آبخوانداری در پایین دست حوزه آبخیز دو رودخانه کالته سادات و بفره این شهرستان
انجام شده است .بدین منظور با احداث سه تورکینست بر روی چند شاخه از رودخانه های شریانی فوق ،مسیر سیالب به سمت
عرصه پخش منحرف گردیده است .همچنین برای گسترش سیالب بروی عرصه ،تعداد  21لبه پخش در مجاورت پشته های خاکی
احداث شده بروی خطوط میزان ،اجرا شده است (دادرسی . )1933،پس از تکمیل عملیات اجرایی ،انحراف و بهره برداری از
سیستم از سال  1913آغاز و اولین سیالب در خرداد ماه همین سال ،با حجم  3/3میلیون متر مکعب آب ورودی به سیستم،
موفقیت اجرای عملیات گسترش سیالب را تائید و بعد از آن تاکنون نیز همه ساله سیالب گیری شده است .از آنجا که رودخانه
بفره دارا ی سیالب های متعدد بوده و در طراحی فاز دو  ،آبگیری در حد  12متر مکعب بر ثانیه از سیالب این رودخانه طراحی
شده است ،بخش زیادی از سیالب رودخانه بفره در مسیر طبیعی از عرصه خارج می شود(دادرسی.)1933،

شکل  -6منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی و شهرستان سبزوار

روش تحقیق
دراین تحقیق از نرم افزارهای  ENVI5.1 ,ArcGis10.2 ,IDRISI Selva ,Excel 2010استفاده شده است . .برای تهیه
این نقشه ها از تصاویر چند طیفی ماهواره لندست3و 6سنجنده های OLIو TMمربوط به سال های  1336و  2216استفاده
شد .برای محاسبه شاخص از باندهای 9و 1سنجنده  TMو باندهای 6و 1سنجنده  OLIاستفاده شده است .مشخصات هر کدام
از باندها در جداول ( )1و ( )2آمده است.
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جدول  -6مشخصات باندهای طیفی سنجنده Landsat 5ماهواره TM

طول موج(میکرومتر)

شماره باند

قدرت تفکیک زمینی(متر)

باند(1ابی)

2/16-2/62

92

باند(2سبز)

2/62-2/32

92

باند(9قرمز)

2/39-2/33

92

باند(1مادون قرمز نزدیک)

2/13-2/32

92

باند(6مادون قرمز میانی)

1/66-1/16

92

باند(3مادون قرمز حرارتی)

12/1-12/6

122

باند(1مادون قرمز میانی)

2/23-2/96

92

جدول  -2مشخصات باندهای طیفی سنجنده  OLIماهواره Landsat8

طول موج(میکرومتر)

قدرت تفکیک زمینی(متر)

شماره باند
باند)coastal aerosol(1

2/19-2/16

92

باند(2ابی)

2/16-2/61

92

باند(9سبز)

2/69-2/63

92

باند(1قرمز)

2/31-2/31

92

باند(6مادون قرمزنزدیک)

2/36-2/33

92

باند)swir1(3

1/61-1/36

92

باند)swir2(1

2/11-2/23

92

باند(3پانکروماتیک)

2/62-2/33

16

باند)cirrus(3

1/93-1/93

92

باند)TIRS1(12

-

122

باند)TIRS2(11

-

122

برروی تصاویر چندزمانه استفاده شده دراین تحقیق در نرم افزار  ENVI 5.1تصحیح هندسی ،اتمسفری و پیش پردازش های
اولیه صورت گرفت .سپس در محیط نرم افزارنقشه  NDVIیا شاخص پوشش گیاهی تهیه شد و به  6کالس اراضی با پوشش
بسیارخوب ،پوشش خوب ،پوشش متوسط و ضعیف وخیلی ضعیف طبقه بندی گردید .با بررسی تغییرات صورت گرفته برای هر
کاربری ،مساحت هر کاربری در نرم افزار ArcGis10.2از روی نقشه های تهیه شده بدست آمده و سپس با بهره گیری از نرم
افزار Excelمقایسه ها انجام گرفته است .سپس وابستگی شاخص ها با عملیات پخش سیالب مورد ارزیابی قرار گرفت.
جدول  -9مشخصات تصاویر ماهوارهای مورداستفاده
تعدادباند

سنجنده

ماهواره

تاریخ هجری شمسی

تاریخ میالدی

ردیف

1

TM

Landsat-5

1919/1/16

1336/1/9

1

11

OLI

Landsat-8

1931/2/1

2216/1/23

2

شاخص نرمال شده اختالف پوشش گیاهی NDVI
یکی از پرکاربردترین شاخص ها برای پایش تغییرات پوشش گیاهی است ( .)2226 ،Binh etalکه از طریق نسبت گیری
باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک به دست می آید (علوی پناه )1932،
)NDVI = (NIR–RED)/(NIR + RED
()1
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دراین فرمول  NIRباند مادون قرمز نزدیک و  REDباند قرمز می باشد دامنه ان از  1+تا  1-متغییر می باشد در حالتی که
پوشش خیلی خوب و پر تراکم باشد این شاخص به  +1نزدیک می شود و در حالت تخریب پوشش گیاهی و از بین رفتن آن
کاهش پیدا میکند (حیدری و همکاران .)1939،مقادیر این شاخص برای پوشش گیاهی متراکم به سوی عدد یک میل می کند
ولی ابرها ،برف و آب با مقادیر منفی مشخص می شوند .سنگ ها و خا ک های بایر که واکنش های طیفی مشابه در دو باند مورد
استفاده دارند با مقادیر نزدیک به صفر دیده می شوند .در این شاخص خاک معمولی ،معادل یک منظور می شود .هر قدر فاصله
شاخص یک پیکسل باال تر از اندازه خاک باشد نشان دهنده تراکم پوشش گیاهی است (.)1333 ، Allison
نتیجه گیری
جهت بررسی تغییرات کیفی پوشش گیاهی در طی 22سال نقشه های خروجی شاخص ها به 6کالس پوشش گیاهی (بسیار
خوب،خوب،متوسط و ضعیف و خیلی ضعیف) طبقه بندی شدند .شکل ( )2نقشه های طبقه بندی شده پوشش گیاهی NDVI
را نشان می دهد .با بررسی میزان عددی شاخص در نرم افزار و با توجه به شکل قسمت های سبز رنگ دارای مقادیر مثبت
بزرگتری نسبت به سایر قسمت ها می باشد که نشان دهنده پوشش گیاهی انبوه تری است .سپس درصد مساحت اختصاص یافته
به هر کالس برای هر سال محاسبه و اعداد حاصله با هم مقایسه شد .جدول(  .)1نتایج مقایسه ها نشان داد که اراضی با پوشش

عالی ،بسیار خوب افزایش مساحت و اراضی با پوشش ضعیف کاهش مساحت را داشته است.

شکل  -2نقشه خروجی طبقه بندی شده NDVIراست :سال  6934؛ چپ :سال 6979
جدول -4مساحت طبقات پوشش گیاهیNDVI

1931

1919
طبقات

مساحت به هکتار

مساحت به درصد

مساحت به هکتار

مساحت به درصد

پوشش خیلی ضعیف

2

2

2/13

%2/222

پوشش ضعیف

2

2

1/11

%2/22

پوشش متوسط

3212/33

%33

3226/92

%33

پوشش خوب

19/92

%2121

96/31

%2/61

پوشش عالی

2/31

%2/21

19/11

%2/21

3263/32

122

3263/32

122

مجموع

با توجه به نتایج بیشترین افزایش مساحت در اراضی با پوشش گیاهی خوب و بسیارخوب صورت گرفته به طوری که پوشش
خوب از  19 / 92هکتار در سال  1919به  96 /31هکتار در سال  1931و همچنین پوشش بسیار خوب از  2/31هکتار به
 19/11هکتار افزایش یافته است .دوره مطالعه در قسمت فوق بهصورت جدول نشان داده شد نمودار مقایسهای ان در شکل زیر
نشان دادهشده است.
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شکل  .9نمودار مقایسهای مساحت طبقات پوشش گیاهی در سالهای 6979و 6934

بعد از تهیه نقشه های شاخص های پوشش گیاهی نتیجه آن به صورت یک جدول ماتریسی از تغییرات که ستون های آن
نشان دهنده تصویر طبقه بندی شده سال اول و ردیف های آن نشان دهنده تصویر طبقه بندی شده سال دوم است با
) (CROSSTABتهیه شد شکل (. ) 1و دو نقشه طبقه بندی شده باهم مقایسه شدند ونوع تغییرات در کالس ها از سال
1919نسبت به سال  1931مشخص گردید.جدول ()6

شکل -4نقشه تغییرات خروجی شاخص NDVI

جدول -1جدول افقی نقشه های  NDVIسال های (6979افقی) و( 6934عمودی) هکتار
طبقات

پوشش خیلی
ضعیف

پوشش
ضعیف

پوشش متوسط

پوشش خوب

پوشش عالی

مجموع

پوشش خیلی
ضعیف

2

2

2/13

2

2

2/13

پوشش ضعیف

2

2

1/23

2/93

2

1/11

پوشش متوسط

2

2

3221/93

9/21

2/12

3226/92

پوشش خوب

2

2

91/26

1/11

2/12

96/31

پوشش عالی

2

2

3/39

6/1

1/23

19/11

مجموع

2

2

3212/3

19/11

2/62

3263/23

اطالع از وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آنها در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند سبزوار به خاطر شرایط
آب و هوایی خاصی که دارند میتواند در راستای اعمال روش های مدیریتی صحیح منابع آب ،خاک و اراضی از اهمیت بسزایی
برخوردار باشد .از طرفی پوشش گیاهی در زمین های کشاورزی و مرتعی هر منطقه در ارتباط مستقیم با اعمال مدیریتهای صحیح
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زراعی ،آب و خاک میباشد .دستیابی سریع به اطالعات دقیق از طریق روشهای معمولی بسیار پرهزینه و سخت میباشد ،استفاده
از تکنیک های سنجش از دور در بررسی پوشش گیاهی باعث شده است که در زمان کم به حجم انبوهی از اطالعات با دقت باال
دسترسی داشته باشیم .شاخص های گیاهی از پرکاربردترین نمونه های محاسبات باندی می باشند که به منظور محاسبه درصد
پوشش گیاهی ،بررسی انواع پوشش گیاهی و سبزینگی یک منطقه مورد استفاده قرار می گیرند .شاخص های پوشش گیاهی یکی
از روشهای بارزسازی در استخراج اطالعات تصاویر ماهواره ای می باشند که به دلیل سهولت استفاده از رایج ترین تکنیک های
سنجش از دور در برآورد چنین پارامترهایی می باشند .نتایج حاصل از کاربرد نسبت های باندی ،اطالعات بهتری را نسبت به
مطالعه تک باندها در اختیار ما قرار می دهند .همچنین کاربرد همزمان چندین شاخص نتایج بهتری را در تشخیص و تفکیک
میزان پوشش گیاهی ارائه می دهند .در این مطالعه شاخص NDVIبه منظور ارزیابی میزان پوشش گیاهی منطقه پخش سیالب
کالته سادات شهرستان سبزوار استفاده گردید.نتایج این تحقیق و مقایسه نقشه های پوشش گیاهی حاکی از تاثیر پخش سیالب
در احیای مراتع می باشد.لذا با توجه به نتایج این تحقیق میتوان اذعان نمود که چنانپه انجام این عملیات از دید فنی میسر و از
جنبه اقتصادی توجیه پذیر باشد یکی از راه حل های مناسب وکارامد برای احیا مراتع می باشد.
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چکیده
در سال های اخیر به دلیل رشد قابل توجه فرآیندهای تولید ،ویژگی فیزیکی ،مکانیکی و زیستی بسیار عالی سلولز
و مشتقات آن ،به ویژه سازگاری زیستی و سمیت سلولی پایین خود ،توسعه سریع و امیدوار کنندهای در صنایع
مختلف مانند پزشکی ،دارویی ،آرایشی و بهداشتی ،کامپوزیت و الکترونیک داشتهاند .امروزه فرآیندهای غشایی و
سیستمهای تصفیه مبتنی بر آن در طیف گستردهای از صنایع مهم کاربرد دارند .اخیرا ،مقدار قابل توجهی از
تحقیقات به سمت ساخت غشاهای پیشرفته با ریختشناسیهای مختلف و خواص عملکردی متنوع از سلولز و
مشتقات آن هدایت شده است .این بررسی خالصهای از حقایق شناخته شده در مورد فرآیندهای تصفیه غشایی و
جزئیاتی از موفقترین کا ربردهای سلولز و مشتقات آن به منظور تولید غشاهایی با عملکرد متنوع و مختلف در
صنایع است .با این دیدگاه در این مقاله ،ابتدا به مطالعه کلی غشاها و تقسیمبندی مختلف آنها از لحاظ مکانیسمهای
جداسازی ،جنس و ریختشناسی پرداخته و خصوصیات عمده آنها مورد بررسی و سپس به کاربرد سلولز و مشتقات
آن و همچنین پیشرفتهای اخیر آن در تولید غشاهای پلیمری پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :تصفیه ،پلیمر ،جداسازی ،سلولز ،غشا.

 -6مقدمه
فیلتراسیون غشایی فرآیندی تحت فشار است که در آن غشا به عنوان مانع انتخابی برای محدود کردن عبور آالیندهها از قبیل
مواد آلی ،مواد مغذی ،کدورت ،میکروارگانیسمها ،یونهای فلزی غیرمعدنی و سایر آلودگیهای تخریب اکسیژن عمل میکند و
این امکان را فراهم مینماید تا آب نسبتا تصفیه شده و شفاف از آن عبور کند (شون و همکاران .)2219 ،تولید و مطالعه فناوری
غشا 1ابتدا در اوایل قرن  13مورد مطالعه قرار گرفت .غشاها در قرن  13و  22کاربرد صنعتی نداشته و فقط جهت به آزمون
گذاشتن فرضیهها و تئوریها مورد استفاده قرار میگرفتند .غشاهایی که ابتدا تولید میشدند ،بهصورت طبیعی (منشا حیوانی)
بوده است .تا اینکه با پیشرفت و مطالعات بیشتر در این حوزه ،نیتروسلولز بهعنوان مادهای جهت ساخت غشا مطرح شد (رحیمی
و مدائنی .)1931 ،فرآیندهای غشایی با داشتن مزایایی مانند کاهش مصرف انرژی به دلیل عدم تغییر فاز (زیرا مصرف انرژی با
تغییر فاز دچار تغییرات میشود) ،حجم کم و عدم نیاز به فضای زیاد ،تنوع در شکل و اندازه ،افت فشار کم و انتقال جرم زیاد،
هزینه کم سرمایهگذاری و عملیاتی ،افزایش مقیاس آسان ،زیاد بودن راندمان جداسازی برای محلولهای رقیق ،نیاز کم به مواد
افزودنی و حاللها ،ساده بودن طراحی غشاها و سهولت کاربرد آنها در مقیاسهای صنعتی و همچنین به دلیل اینکه دوستدار
محیطزیست هستند ،از سایر روشهای جداسازی کارآمدتر میباشند (شکاریان و همکاران .)2219 ،در بسیاری از صنایع،
جداسازی و تصفیه مواد از اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار است .اخیرا استفاده از فرآیندهای نوین غشایی مثل نانوفیلتراسیون و
اولترافیلتراسیون در تصفیه پسابهای خطرناک و آلوده مثل پسابهای نفتی و کارخانههای صنعتی موجب ایجاد مزایای فراوانی
شده است .از دیگر کاربردهای غشاها میتوان به تصفیه آب ،تغلیظ محلولهای آبی و بازیافت پروتئینهای کاربردی از منابع غذایی
(آب پنیر و گلوتن گندم) اشاره کرد (فیاض و همکاران .)1932 ،جداسازی در فرایندهای غشایی نتیجه تفاوت در سرعت انتقال
1- Membrane technology
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اجزا شیمیایی از میان غشا میباشد .این اختالف سرعت انتقال ناشی از اختالف در نیروی محرکه آنها میباشد .بهطور کلی اختالف
پتانسیل شیمیایی سبب ایجاد نیروی محرکه شده و اجزا را از یک طرف غشا به طرف دیگر آن جابه جا میکند .در فرآیندهای
غشایی میتوان از نیروی محرکههای گوناگون برای عمل جداسازی بهره گرفت .پدیده انتقال جرم در یک غشا توسط پدیدههای
محلول نفوذ ،جا به جایی و دافعه یونی که ناشی از اختالف در پتانسیل شیمیایی است ،میتواند از طریق اختالف در غلظت،
اختالف در فشار ،اختالف در پتانسیل الکتریکی و دما ایجاد شود (صادقی و وفاییمنش1933 ،؛ باون و ولفوت .)2222 ،استفاده از
غشا باعث جداسازی بهتر و آسانتر ذرات یک ترکیب از یکدیگر بدون استفاده از مواد شیمیایی میشود .مکانیسم آن به این صورت
است که ف قط بعضی از ذرات ترکیب قادر به عبور خواهند بود و از عبور سایر اجزاء ممانعت بهعمل میآید که عمدتا این عمل
مکانیکی خواهد بود (هیالل و همکاران .)2216 ،غشاها از نظر جنس به چهار گروه پلیمری ،سرامیکی ،فلزی و مایع تقسیمبندی
میشوند (صادقی و وفاییمنش .)1933 ،سلولز 1بهعنوان فراوانترین پلیمر زیستی روی کره زمین و بهدلیل دارا بودن خواص
جالبی مانند فراوانی (تولید 1212تا  1211تن بر سال) ،اثر تقویتکنندگی ،ارزانی و زیستتخریبپذیری برای تولید غشای پلیمری
مورد توجه پژوهشگران واقع شده است (کلم و همکاران2211 ،؛ ماتنر و و همکاران2211 ،؛ ما و همکاران .)2212 ،سلولز در
مرحله سنتز زیستی ،از طریق پیوندهای هیدروژنی بین مولکولهای گلوکز و زنجیرههای سلولز تولید میشود .زنجیرههای سلولزی
که در اثر پیوندهای هیدروژنی در کنار هم واقع شدهاند نواحی کریستالی و غیرکریستالی را تشکیل میدهند (شوستروم.)1339 ،

 -2انواع فرآیندهای مهم غشا
غشاهای سنتزی 2با داشتن بازارهای در حال رشد و فراهم کردن قابلیتهای جداسازی زیاد در بسیاری از صنایع توانستهاند
پیشرفت های زیادی داشته باشند .صنایع و کارخانجات سرمایهگذاری خود را در فرآیندهای جداسازی بر روی غشاها متمرکز
کرده اند تا معایب سایر روشها مانند تبخیر ،تقطیر و یا استخراج را کاهش دهند (هیالل و همکاران .)2216 ،چهار فرآیند
جداسازی عمده شامل میکروفیلتراسیون ،اولترافیلتراسیون ،نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس در بسیاری از زمینهها مورد استفاده
قرار میگیرند که توجه و تمایل بیشتر به حفاظت از محیطزیست ،تقاضا برای آب تمیز و بازده انرژی زیاد ،استفاده از این فرایندهای
غشایی را افزایش داده است (وو و همکاران .)2216 ،در شکل  1انواع غشاها و موادی که جدا میشوند ،مقایسه شده است.

شکل  -6مقایسه قابلیت فرآیندهای غشایی مختلف در جداسازی ذرات موجود در آب (یاماموتو)2366 ،

1- Cellulose
2- Synthetic membrane
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اسمزمعکوس6

اسمزمعکوس یکی از فرآیند غشایی مهم و ممکن جهت جداسازی ناخالصیهای مایع از فاز مایع میباشند .فرآیند
اسمزمعکوس ،ذرات حل شده ،باکتریها ،ویروسها و سایر میکروبها را دفع میکند و تنها به آب اجازه عبور از خود را میدهد.
ساختار غشاهای اسمزمعکوس دارای کوچکترین حفرات میباشد که محدوده قطر آن تقریباً بین  6تا  16آنگستروم است (دورتی
و همکاران2223 ،؛ دورتی و همکاران .)2221 ،اسمز معکوس اساساً یک فرآیند غشایی نفوذی است که براساس نیرومحرکه فشاری
عمل میکند (جود و جفرسون .)2229 ،کوچکبودن اندازه حفرات اسمز معکوس سبب میشود تنها مولکولهای آلی کوچک به
همراه آب از میان غشای نیمه تراوا عبور نماید .بیش از  36تا  %33نمکهای آلی و مواد آلی باردار نیز به دلیل نیروی دافعه بارهای
موجود در سطح غشا دفع میشوند (جود و جفرسون .)2229 ،بههمین خاطر از غشاهای اسمزمعکوس در شیرین سازی آب دریا
استفاده فراوانی میشود .هر چه اندازه مولکولهای ناخالصی درشتتر و درجه یونیزاسیون ملکول ناخالصی کمتر باشد ،فشار اسمزی
محلول کمتر است .از طرفی ،هر چه غلظت مولکولهای ناخالصی بیشتر باشد فشار اسمزی هم بیشتر است .همچنین دما باعث
افزایش فشار اسمزی و کاهش ویسکوزیته محلول میشود (هاگمییر و گیمبل.)1333 ،

-2-2

نانوفیلتراسیون2

نانوفیلتراسیون جدیدترین فیلتراسیون فشاری است که در آن از غشا برای جداسازی فاز مایع استفاده میشود .نانوفیلتراسیون
در فشارهای کمتری (نسبت به اسمزمعکوس) جداسازی میکند و به دلیل مصرف انرژی کم و نرخ شار زیاد در بسیاری از کاربردها،
جایگزین فیلتراسیون اسمزمعکوس شده است (شون و همکاران .)2219 ،نانوفیلتراسیون قابلیت تغلیظ و حذف قندها ،نمکهای
دوظرفیتی ،باکتریها ،پروتئینها و سایر اجزایی که دارای وزن مولکولی زیاد میباشند ،را دارا میباشد .این غشاها تنها یونهای
با بیش از یک بار منفی نظیر سولفات یا فسفات را دفع میکنند و یونهای باردار یک بار منفی را از خود عبور میدهند (جود و
جفرسون.)2229 ،

-9-2

اولترافیلتراسیون9

اولترافیلتراسیون یکی از بهترین گزینهها برای تصفیه آب و فاضالب چند مرحلهای است .دانشی دقیق از هر نوع آلودگی (آلی،
غیرآلی یا زیستی) و مکانیزم دقیق آلودگی (تشکیل ژل ،جذب ،رسوب ،انسداد حفره ،یا تشکیل کیک) کلید موفقیت در تمیز
کردن غشای اولترافیلتراسیون است (شی و همکاران .)2211 ،غشاهای اولترافیلتراسیون معموال دارای حفراتی در محدوده  12تا
 1222آنگستروم بوده و نیروی محرکه برای انتقال از غشا اختالف فشار میباشد .هرچه اندازه حفرات ریزتر باشد ،ذرات بزرگتر
کمتری از غشا عبور میکنند .از مواد و ذراتی که معموال توسط این غشاها دفع میشوند ،میتوان به ساکاروز ،زیستمولکولها،
پلیمرها و ذرات کلوییدی اشاره نمود .همچنین غشاهای اولترافیلتراسیون قادر به حذف مولکولهای درشت حل شده در محلول
همانند پروتئینها هستند (جود و جفرسون .)2229 ،استفاده از فرآیندهای غشایی اولترافیلتراسیون در صنایع غذایی میتواند به
سه حوزه اصلی یعنی صنعت لبنی ،نوشیدنی و ماهی و طیور تقسیم شود (محمد و همکاران.)2212 ،

-4-2

میکروفیلتراسیون4

میکروفیلتراسیون یک فرایند فیلتراسیون استریل کننده با اندازه حفرات  2/1-12میکرون میباشد .میکروفیلتراسیون دارای
بیشترین کاربرد در بین فرآیندهای فیلتراسیون مانند اسمزمعکوس و اولترافیلتراسیون میباشد (جود و جفرسون .)2229 ،بنابراین
طبق اندازه حفرات این غشا میکروارگانیسمها ،مواد کلوئیدی و باکتریها نمیتوانند عبور کنند .از آنجا که کوچکترین اندازه
باکتری 2/9 ،میکرون میباشد ،از این فرآیند در استریلیزاسیون محلولها استفاده میشود .مکانیسم عبور مواد از غشاهای
)osmosis (RO

1Reverse

)(NF

2Nanofiltration

)(UF

3Ultrafiltration

)(MF

4Microfiltration
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میکروفیلتراسیون ،مکانیسم غربالگری میباشد .بهطوری که به ذرات کوچکتر از اندازه حفرات غشا اجازه عبور داده میشود و
ذرات بزرگتر از اندازه حفرات در سطح غشا دفع و جمع میشوند .میکروفیلتراسیون در آمادهسازی آب استریل در صنعت دارو،
استفاده در صنایع نوشیدنی و خوراکی (تغلیظ و تصفیه آب میوهها) ،استفاده در صنایع شیمیایی ،صنعت میکروالکترونیکها،
تصفیه پسابهای شهری و صنعتی از طریق فرآیند راکتورهای زیستی غشایی و  ...کاربرد دارد (برو و همکاران2229 ،؛ دی کاروالهو
و داسیلوا .)2212 ،در جدول  1فرآیندهای غشا بهطور خالصه و در جدول  2ویژگیهای ماده و فشار الزم برای فیلتراسیون غشایی
آورده شده است.
جدول  -6خالصه عملکرد فرآیندهای غشایی (جود و جفرسون)2339 ،
فرآیند

هدف معمول

میکروفیلتراسیون ()MF

حذف مواد جامد معلق از جمله میکروارگانیسمها

اولترافیلتراسیون ()UF

حذف مولکول امالح حل شده و ذرات کلوئیدی معلق

نانوفیلتراسیون ()NF

(انتخابی) حذف یونهای چند ظرفیتی و برخی مولکولهای قطبی

اسمز معکوس ()RO

حذف یونهای غیرآلی

جدول  -2ویژگیهای ماده و فشار الزم برای فیلتراسیون غشایی (یاماموتو)2366 ،
نوع غشا

جداسازی مواد (عملکرد جداسازی)

فشار عملیاتی

میکروفیلتراسیون ()MF

ذرات  2/1تا  12میکرون

فشار منفی به چند 100کیلو پاسکال

اولترافیلتراسیون ()UF

وزن مولکولی  1222تا 222222

10کیلو پاسکال تا  122کیلو پاسکال

نانوفیلتراسیون ()NF

وزن مولکولی  222تا 1222

 100کیلو پاسکال تا چند مگاپاسکال

اسمز معکوس ()RO

وزن مولکولی تا 962

چند مگاپاسکال تا  12مگاپاسکال

نکته :فشار عملیاتی بسته به مشخصات آب تصفیه نشده و کیفیت آن متفاوت است.

 -9مزایا و محدودیتهای فرآیندهای غشایی
در بسیاری کاربردها مثل نمکزدایی و تصفیه آب ،فرآیندهای غشایی رقابت مستقیمی با بیشتر روشهای متداول تصفیه
دارند .اگرچه در مقایسه با فرآیندهای متداول ،فرآیند های غشایی اغلب بسیار ساده ،کارآمد و همراه با کیفیت زیاد میباشند.
فرآیندهای غشایی برای جداسازی ،تغلیظسازی ،خالصسازی داروها و محصوالت غذایی یا در کاربردهای پزشکی بسیار موثر و
کارآمد میباشد (جود و جفرسون .)2229 ،در نمکزدایی آب ،روش اسمز معکوس یا الکترودیالیز میتواند مورد استفاده قرار
بگیرد .بسته به شرایط محلی ،شامل کیفیت آب ،هزینه انرژی و ظرفیت مورد نیاز تاسیسات نمکزدایی ،هر دو روش الکترودیالیز
یا اسمز معکوس میتوانند از سایر فرآیندها موثرتر باشند .این روشها میتوانند برای واحدهایی با ظرفیتهای بسیار زیاد و در
مورد تاسیسات نیروگاهی از نظر اقتصادی بسیار مقرون بهصرفه باشند .برای تصفیه آبهای سطحی و پسابها ،فرآیندهای غشایی
میکرو و اولترافیلتراسیون با روش های شناورسازی ،تصفیه با شن و ماسه ،جذب سطحی کربن ،تبادل یون و روشهای زیستی
رقابت میکنند .در این کاربردها ،فرآیندهای غشایی معموال هزینهبرتر هستند ،اما بهطور کلی کیفیت آب حاصل را ارتقا میدهند.
بسیاری اوقات ترکیب روشهای متداول تصفیه آب با فرآیندهای غشایی برای بهبود کیفیت آب و همچنین کاهش هزینه موثر
است (استراسمن و همکاران .)2223 ،با وجود مزایای فراوان فرایندهای غشایی استفاده از این تکنولوژی با مشکالتی نیز همراه
است  .یکی از مشکالت بزرگ در استفاده از غشا و فرایندهای غشایی ،گرفتگی 1این غشاها میباشد (جود و جفرسون.)2229 ،
گرفتگی غشا موجب کاهش جریان عبوری از غشا میشود که انتخاب غشا مناسب و شرایط عملیاتی صحیح از جمله راهکارهای
کاهش گرفتگی آن میباشد (گوندر و همکاران .)2211 ،همچنین از دیگر روشهای اصالح غشاها که به منظور کاهش گرفتگی

1fouling
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انجام شدهاند ،میتوان به استفاده از افزودنیهای آبدوست مانند پلیاتیلن گلیکول ،1پلیوینیل پیرولیدون 2و عوامل فعال سطحی،9
تغییر در حالل ،تغییر در شرایط ساخت مانند تغییر دمای حمام انعقاد یا ماده مورد استفاده در حمام انعقاد و استفاده از پالسما
و تشعشع فرابنفش 1اشاره نمود .همچنین ساخت غشاهایی با خاصیت گزینشپذیری زیاد به همراه عبوردهی مناسب از دیگر
اهدافی میباشد که در طول سیر تکامل و پیشرفت غشاها مورد توجه بوده و میباشد (شکاریان و نادری.)2212 ،

 -4انواع پلیمر برای ساخت غشاهای پلیمری
 -6-4پلیمرهای سنتزی
پایه ترکیبات غشاهای آلی پلیمرها هستند و پایه غشاهای غیرآلی (معدنی) معموالً از جنس سرامیک و فلزات مختلف میباشد.
اما اکثر غشاهایی که برای تصفیه و تهیه آب آشامیدنی به کار میروند از مواد پلیمری ساخته میشوند .علت این امر ،هزینه کمتر
و کارآیی بهتر این گونه غشاها نسبت به غشاهایی است که از مواد غیر پلیمری تهیه شده اند (هیالل و همکاران .)2216 ،البته
درنهایت باید اشاره نمود که نوع ماده مورد استفاده در ساخت غشا بسته به محل کاربرد سیستم غشایی متفاوت است .غشاهای
میکروفیلتراسیون معموال از پلیمرهای سنتزی و طبیعی از قبیل سلولز استات ،6پلیوینیلیدن دیفلورید ،3پلیآمیدها ،1پلیسولفون،3
پلیکربنات ،3پلیپروپیلن 12و پلیتترافلورواتیلن 11ساخته میشود (چن و همکاران.)2211 ،

 -2-4پلیمرهای طبیعی (سلولز و مشتقات آن)
 -6-2-4نانوسلولز باکتریایی
سلولز باکتریایی به عنوان یک ساختار اساسی فیبریل است که متشکل از زنجیرههای  β-1→4گلوکان با فرمول مولکولی
 )C6H10O5(nمیباشد .میکروفیبریلهای سلولز باکتریایی برای اولین بار توسط موهلتالر 12در سال  1313شرح داده شد و حدود
 122برابر کوچکتر از سلولز گیاهی است (اسا و همکاران .)2211 ،امروزه بیوتکنولوژی فرصتهای زیادی را برای تولید مواد نوین
و هوشمند مانند سلولز باکتریایی در اختیار محققان قرار داده است .باکتریهایی همچون استوباکتر ،سودوموناس و ریزوبیوم طی
انجام فرآیندهایی توانایی تولید سلولز را دارند ،اما همگی این گونههای باکتریایی قادر به ترشح سلولز سنتز شده به صورت فیبریل
خارجی نیستند؛ اما در میان روش های گزارش شده خانواده استوباکتر در تولید سلولز بسیار موفق معرفی شده است (هینز و
همکاران .) 2212 ،سلولز باکتریایی حاصل به عنوان یک ماده زیستی مناسب جهت کاربردهای مختلف در طیف وسیعی از علوم
مانند صنایع کاغذسازی ،پزشکی ،غذایی ،آرایشی و بهداشتی ،منسوجات و الکترونیک به اثبات رسیده است (بستا و آل سعید،
2223؛ تسوکو و همکاران .)2216 ،سلولز باکتریایی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است .بطوری که این سلولز در مقایسه با
سلولز گیاهی دارای دو فرم کریستالی ( Iαو  )Iβمیباشد ،این در حالی است که سلولز گیاهی تنها دارای یک فرم کریستالی ()Iβ
میباشد (تورس و همکاران .)2212 ،بلورینگی سلولز باکتریایی از اصلیترین عوامل تعیین کننده ویژگیهای مکانیکی ،واکشیدگی
و سایر ویژگیهای آن است .بنابراین این ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی میتواند متناسب نوع کاربرد با تغییر سلولز باکتریایی از
طریق تیمارهای شیمیایی تغییر یا بهبود داده شوند (نانگوکاندر .)2211 ،فاز  Iαعمدتا در سلولز تولید شده توسط جلبکها و
1Polyethylene

)glycol (PEG
)pyrrolidone (PVP

2Polyvinyl

3Surfactants
4Ultraviolet

)(UV
)Acetate (CA
)6Polyvinylidene fluoride (PVDF
)7Polyamide (PA
)8Poly sulfone (PSU
)9Polycarbonate (PC
)10Polypropylene (PP
)11Polytetrafluoroethylene (PTFE
12Muhlethaler
5Cellulose
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باکتری یافت میشود ،این در حالی است که فاز  Iβدر درصدهای باالتری در سلولز گیاه حضور دارد (پکورارو و همکاران.)2223 ،
استفاده از سلولز باکتریایی در فرآیندهای غشایی برای جداسازی ،تغلیظسازی ،خالصسازی و سیستمهای تحویل داروها و
محصوالت غذایی یا در کاربردهای پزشکی میتواند بسیار موثر و کارآمد میباشد (آلمیدا و همکاران .)2211 ،نتایج تحقیقات
دانشمندان نشان داده است ،رسوب به روش سنتز درجای نانو ذرات پالتین در نانوسلولز باکتریایی منجر به تولید غشاهای مناسب
برای سلولهای سوختی میشود (کلم و همکاران.)2211 ،

شکل ( -2وسط) تصاویر  SEMاز سطح غشای سلولز باکتریایی و غشای سلولز باکتریایی -گلیسرول؛ (راست) برشهای
عرضی (آلمیدا و همکاران)2364 ،
جدول  -9مدول االستیسیته ،مقاومت کششی و کشیدگی در نقطه شکست غشاهای سلولز باکتریایی و غشای سلولز
باکتریایی -گلیسرول به دست آمده از سنجش کششی مکانیکی (آلمیدا و همکاران)2364 ،
مدول االستیسیته

کشیدگی در نقطه

مقاومت کششی

()MPa

شکست ()%

()MPa

غشای سلولز باکتریایی

19132/32± 1286/15

2/26± 0/73

271/93± 62/06

سلولز باکتریایی -گلیسرول

9412/06± 747/70

6/17± 0/73

360/30±51

نمونه

 -2-2-4استات سلولز
استات سلولز یکی از استرهای مهم سلولزی است که از فرآیند استریفیکاسیون اسید استیک و انیدرید استیک با سلولز حاصل
میشود .استاتهای سلولزی به دو دسته دیاستات سلولز و تریاستات سلولز تقسیم میشوند .سلولز استات دارای مقاومت بسیار
زیادی در برابر عوامل شیمیایی و اشتعال بوده و در سالهای اخیر به دلیل سازگاری با محیط زیست توجه بسیار زیادی را به خود
جلب کرده است .این مواد در تولید الیاف نساجی ،پالستیک و فیلترهای سلولزی به خصوص فیلتر سیگار کاربرد دارند (پالز و
همکاران2211 ،؛ کلم و همکاران .)1333 ،فیلمهای حاصل از تری استات سلولز 1دارای کیفیت زیاد ،ثبات ابعادی عالی و قابلیت
اشتعالپذیری بسیار کم (برعکس فیلمهای حاصل از نیترات سلولز 2که بسیار اشتعالپذیر هستند) میباشند (تاتاری و شکاریان،
 .)1939استات سلولز برای نمکزدایی مناسب بوده ،اما مقاومت شیمیایی و گرمایی این غشاها کم میباشد و در نتیجه شستشوی
این غشاها مشکل و دارای معایبی مانند ،حساسیت به هیدرولیز قلیایی ،محدودیت کار در  pHهای مختلف ( 1تا  )3و تا درجه
حرارت حدود  92درجه سانتیگراد میباشد .مقاومت شیمیایی و پایداری ترکیبات پلیتترافلوئورواتیلن و پلیوینیلیدین فلوریداز
استات سلولز بیشتر است ،بهطوری که میتوانند در محدوده  9 pHتا  12مقاومت کنند ،اما عمر آنها توسط فرآیندهای
2- Tri cellulose acetate
3- Cellulose nitrate

13

سـال اول ،شماره دو ،زمستان 6931

اکسیداسیون کاهش مییابد .همچنین مزیت ترکیبات استات سلولز قیمت کم آن و عیب عمده آن خورده شدن توسط
میکروارگانیسمها و مواد اکسیدکننده میباشد (جود و جفرسون .)2229 ،نتایج محققین نشان داده است که غشاهای برپایه استات
سلولز در فرآیند اسمز معکوس ،میتوانند باعث نمکزدایی از آب شوند (دورتی و همکاران .)2223 ،در مطالعهای ژانگ و همکاران
( )2223غشایی بر پایه استات سلولز و پلیمرهای منقوش مولکولی 6برای جداسازی وانیلین و او -وانیلین تولید نمودند .نتایج آنان
نشان داد ظرفیت جداسازی غشایی بر پایه استات سلولز و پلیمرهای منقوش مولکولی بطور معنیداری بیشتر از غشاهای استات
سلولز بدون پلیمرهای منقوش مولکولی است .در شکل  9تصاویر میکروسکوپ الکترونی از غشاهای استات سلولز ارائه شده است.

شکل  -9تصاویر ( : SEMالف) غشای استات سلولز همراه با پلیمر منقوش مولکولی؛ (ب) غشای استات سلولز معمولی (ژانگ
و همکاران)2333 ،

 -9-2-4نانوکریستال سلولز
از جمله دالیلی که باعث اهمیت فراوان کاربرد نانوکریستال سلولز شده است؛ تجدیدپذیری ،دسترسپذیری زیاد ،ویژگیهای
مکانیکی مناسب و سطح ویژه زیاد سلولز میباشد .مطابق گزارشات حاصل از بررسی ویژگیهای نانو ویسکرها ،سطح ویژه این مواد
 122مترمربع بر گرم و مدول االستیک تئوری آن  131/6گیگاپاسکال تعیین شده است .در سالهای اخیر ،روشهای متعددی
برای تهیه نانوویسکرها مانند عملآوریهای فیزیکی مثل برش یا فشار زیاد در همگنساز ،عملآوریهای شیمیایی مثل هیدرولیز
اسیدی ،عملآوریهای آنزیمی برای هیدرولیز ،روشهای ترکیبی و الکتروریسندگی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه تجاری (پایلوت)
مورد بررسی قرار گرفته است (چن و همکاران .)2223 ،سلولز ،از طریق فرایند همگنسازی ،به ذرات کوچک و سپس در فشار باال
به نانوکریستالها تبدیل میشود .این ذرات با پالستیک تحت فشار زیاد مخلوط میشوند و ریسمان یا روبانی را تولید میکنند.
مکانیسم در واکنش هیدرولیز اسیدی ،به این صورت است که مولکولهای اسید میتوانند به راحتی به قسمتهای آمورف نفوذ
کرده و این قسمتها را با شکستن پیوندهای گلوکزی ،هیدرولیز کنند (کلم و همکاران .)2211 ،در شکل  1میکروگرافی الکترونی
نانوکریستال سلولز و تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی از نانوویسکر سلولز آورده شده است.

شکل  -4الف) میکروگرافی الکترونی نانو کریستال سلولز ()NCC؛ ب) تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی از نانوویسکر سلولز
(کلم و همکاران2366 ،؛ تینگات و همکاران)2366 ،

)molecularly imprinting polymers (MIPs

1
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مطالعات قبلی پژوهشگران نشان داده است که سطح زیاد نانوساختارهای کریستال سلولز باعث افزایش تعامالت بین فضایی
با ماتریکس پلیمری نسبت به اندازه ذرات میکرومتر معمولی میشود .از آنجا که ویژگیهای جالب و مفید آنها مانند خواص
مکانیکی خوب ،مقاومت حرارتی و شیمیایی ،تحقیقات در مورد استفاده از آنها را به عنوان پرکننده در ماتریسهای پلیمری و
غشاها در طول سالها به طور قابل توجهی افزایش یافته است (زو و همکاران .)2219 ،کاربرد نانوکریستال سلولز در ترکیب با
سایر مواد مانند پلیسولفون ،پلی وینیل الکل و نانونقره به منظور تولید غشا توسط محققین مختلف انجام و گزارش شده است (بی
و همکاران2211 ،؛ زو و همکاران.)2219 ،
بی و همکاران ( )2211ریختشناسی و خواص مکانیکی غشاهای نانوکریستال سلولز /پلیسولفون را مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج آنان نشان داد که اتصاالت منافذ غشای نانو کریستال سلولز/پلیسولفون بهتر از غشای پلیسولفون خالص است .بطوری که
منافذ کوچک انگشتی شکل هنگام اضافه کردن متانول ،اتانول یا ایزوپروپانول به حمام انعقاد تولید میشود .ریختشناسی
(مورفولوژیکی) مقطع عرضی غشاهایی با غلظتهای مختلف پلیسولفون در شکل  6آورده شده است .مطابق این شکل ،ساختار
اتصال بین منافذ انگشتی شکل به دلیل افزایش غلظت پلیمر ضخیمتر میشود .اگرچه منافذ انگشت مانند هنوز وجود دارد ،با
افزایش غلظت ،ساختار حفره بزرگ در الیه پشتیبان کوچک شده و اتصال منافذ انگشتی شکل ضعیف میشود (بی و همکاران،
.)2211

شکل  -1ریختشناسی (مورفولوژیکی) مقطع عرضی غشاهایی با غلظتهای مختلف پلیسولفون %63 )A2( ،%61 )A1( :و
(( %23 )A3بی و همکاران)2364 ،

 -4-2-4سلولز میکروفیبریله شده
در حال حاضر مطالعات در مورد سلولز فیبریله شده ( )MFCبهخصوص کاربرد آن در ساخت نانوکامپوزیتهای هوشمند رشد
بسیار سریعی داشته است .سلولز میکروفیبریله شده در حقیقت مخلوطی از میکروفیبریلهای سلولز میباشد (تاتاری و همکاران،
 .)1936در اکثر مقاالت پژوهشی منتشر شده قطر این نانوفیبریلها بین  6تا  32نانومتر و طول آنها در حد چندین میکرومتر
گزارش شده است .بر خالف نانوکریستال های سلولز ،سلولز میکروفیبریله شده دارای هر دو شکل آمورف و کریستالی میباشد؛
به عالوه نسبت طول به قطر سلولز میکروفیبریله شده بسیار زیاد میباشد ،بنابراین از پایداری بسیار زیاد برخوردار است .این ماده
با عبور سوسپانسیون الیاف چوب از منافذ بسیار باریک در چندین زمان تحت فشار زیاد تولید میشود که ماده حاصل بهصورت
ژل چسبناک میباشد (الوین و همکاران .)2212 ،در مقایسه با نانوویسکر سلولز ،سلولز میکروفیبریله شده دارای نانوالیاف بلندتر
و انعطافپذیرتر می باشد .با وجود مزایای فراوان سلولز میکروفیبریله شده ،چالشهایی نیز در ارتباط با استفاده از این ماده وجود
دارد که مهمترین آن استخوانی شدن در طول خشکشدن و در نهایت کلوخهشدن آن میباشد (تینگات و همکاران.)2211 ،
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شکل  -1میکروگراف الکترونی سلولز میکروفیبریله شده (میسوم و همکاران)2363 ،

 -1-2-4سلولز الکتروریسی شده
در سالهای اخیرتولید نانوالیاف به ویژه روش الکتروریسی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است ،این مواد
به خاطر ابعاد در مقیاس نانومتری (در محدوده  622نانومتر) به گونه قابل توجهی ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
الیاف در مقیاس معمول را بهبود میبخشند (ما و همکاران .)2226 ،در این فرآیند ،جت حاصل از مایع پلیمری (محلول یا مذاب)
توسط نیروی الکترواستاتیک قوی با نوک نازل به سمت جمع کننده فرستاده میشود و به صورت نمد بی بافتی از الیاف بر روی
آن رسوب میکند .الیاف حاصل از این فرایند دارای خواصی منحصر به فردی مانند نسبت سطح به حجم باال و تخلخل زیاد با
حفرههایی ریز میباشد .این خواص باعث میشود تا الیاف حاصل در موارد مختلف بکار رود .پلیمرهای طبیعی و مصنوعی زیادی
را میتوان از طریق الکتروریسی به الیاف بسیار ظریف تبدیل کرد (لی و زیا .)2221 ،شمای کلی فرایند الکتروریسی در شکل 1
ارائه شده است.

شکل  -7شمای کلی فرایند الکتروریسی (لی و زیا)2334 ،

برای کاربرد نانوالیاف الکتروریسی در تمام کاربردهای بیان شده ،نیازمند کنترل ریختشناسی و ساختار نانوالیاف به شکل
یک الیه مداوم و یکنواخت میباشد .عوامل گوناگونی بر روی ساختار نانو الیاف تولیدی از فرآیند الکتروریسی تاثیرگذار است ولی
در حالت کلی عوامل مؤثر بر فرآیند الکتروریسی را میتوان به چهار دسته ساختار و خصوصیت پلیمر ،خواص محلول ریسندگی،
شرایط فرآیند الکتروریسی و عوامل محیطی تقسیم بندی نمود .با توجه به کارهای انجام شده میتوان بیان نمود که مهمترین
عامل در فرآیند الکتروریسی برای کنترل ریختشناسی نانو الیاف خواص محلول ریسندگی به ویژه غلظت محلول میباشد (دادز و
همکاران .)2216 ،الکتروریسى به عنوان ارزان ترین و سادهترین روش براى تولید نانوالیاف معرفى مىشود و به علل تولید لیف کم
هزینه با میزان استحکام باال ،کاربرد های فراوانی در تولید غشا دارد (هوانگ و همکاران .)2229 ،ما و همکاران ( )2226معتقدند
که غشای تولید شده توسط نانوالیاف تولید شده توسط فرآیند الکتروریسی دارای مقاومت مکانیکی بسیار ضعیف مانند پنبه
چسبناک و کرکی میباشند ،زیرا فیبرها با یکدیگر همخوانی ندارند .آنان معتقدند چنین نوع موادی را نمیتوان مورد استفاده قرار
داد .آنان روشی را برای حل این مشکل ارائه دادند .بدین صورت که نانوالیاف را تحت دمای نزدیک به نقطه ذوب (کمی پایین تر
از نقطه ذوب) قرار داده تا همزمان نانوالیاف با یکدیگر ترکیب شوند و ریختشناسی نانوفیبری حفظ شود .این روند در شکل 3
13
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قابل مشاهده است .تولید موفق غشای است ات سلولز با روش الکتروریسی توسط پژوهشگرانی همچون آنیتا و همکاران ()2212؛
تیان و همکاران ( )2211و لیو و همکاران ( )2222گزارش شده است.

شکل  -3عکسهای  SEMسطح )a( :غشای استات سلولز بدون تیمار و ( )bغشای استات سلولز تحت تیمار با حرارت .فلشها
ترکیب بین نانوالیاف را نشان میدهد (ما و همکاران)2331 ،

 -1-2-4سلولز بازسازی شده

6

الیاف سلولز بازسازی شده (لیوسل و ویسکوز) از خمیر چوب و از طریق روشهای مختلف عملآوری تولید میشود (شورز و
لنز .)1331 ،در سالهای اخیر مطالعات در زمینه سلولز بازسازی شده یک زمینه تحقیقاتی جدید محسوب میشود .بلورینگی
فیبرهای لیوسل و ویسکوز متفاوت است و موجب تغییرات خواص مکانیکی الیاف میشود .ویژگیهای فیزیکی الیاف ویسکوز شامل
مقاومت پارگی خشک ( 22سانتی نیوتن بر تکس) ،مقاومت پارگی تر ( 12سانتی نیوتن بر تکس) و درجه پلیمریزاسیون 922
میباشد .فیبر لیوسل بهوسیله مرطوب کردن خمیر با اکسید آمین تولید میشود و پس از حذف آب ،محلول همگن را با حداقل
مقدار ذرات غیرمحلول و حبابهای هوا تولید میکنند .ویژگیهای فیزیکی الیاف لیوسل شامل مقاومت پارگی خشک ( 12سانتی
نیوتن بر تکس) ،مقاومت پارگی تر ( 93سانتی نیوتن بر تکس) و درجه پلیمریزاسیون  322میباشد (رامامورسی .)2216 ،امروزه
حاللهای یونی سازگار با محیطزیست همراه با بازیابی حالل و عملکرد زیاد مانند  -1بوتیل -9 -متیل ایمیدازولیوم کلراید 2و -1
بوتیل -9 -متیل ایمیدازولیوم متیل سولفات 9برای تولید سلولز بازسازی شده معرفی شدهاند (حجتی مروست و همکاران.)1939 ،
الیاف سلولز بازسازی شده مانند لیوسل و ویسکوز برای تقویت کامپوزیتهای پلیمری و همچنین تولید غشا کاربردهای گستردهای
داشته است (تنگ و همکاران2211 ،؛ مدائنی و همکاران .)2219 ،غشاهای ساخته شده از سلولز بازسازی شده آب دوست و مقاوم
به حالل میباشند و برای حذف ذرات از حالل مناسب هستند .غشاهای تولید شده از سلولز بازسازی شده دارای سهم قابل توجهی
در بازارهای جهانی غشاء میباشند .سازگاری زیستی و پایداری شیمیایی آنها را برای استفاده در کلیههای مصنوعی ،همودیالیز،
سیستمهای تحویل دارو ،فیلتراسیون حاللهای آلی ،پروتئینها و فرآیندهای دارویی مناسب میسازد (علی.)2219 ،

نتیجهگیری
سلولز ،فروانترین پلیمر طبیعی در کره زمین است و بهعنوان مادهای با ویژگیهای مناسب در علوم مهندسی استفاده شده
است .این پلیمر تجدیدپذیر ،زیستتخریب و همچنین غیرسمی است .مشتقات سلولز مانند نانوسلولز ،نانوسلولز باکتریایی ،استات
سلولز ،استرهای سلولزی ،نانوکریستال سلولز و میکروفیبریل سلولز مواد توسعه یافته و امیدبخشی با ویژگیهای استثنایی زیاد
میباشد و در طیف گستردهای از کاربردها پتانسیل مطلوبی دارند .ویژگیهایی جدید ایجاد شده مثل سطح ویژه و مدول یانگ
زیاد میتواند برای سلولز و مشتقات آن قابل مالحظه باشد .این بدین معنی است که شناسایی انواع ،روشهای تولید و کاربردهای
سلولز و مشتقات آن جهت تولید غشاهای پلیمری امری ضروری است .طبق نتایج محققین استفاده از مادهای که بتواند حداقل
1 regenerated cellulose
)2 1- butyl-3-methyl imidazolium chloride (BMIMCI
)]3 1- butyl-3-methyl imidazolium methyl sulfate ([BMIM][MeSO4
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فرآوری را در زمان تولید غشاهای پلیمری داشته باشد ،میتواند یک ماده مناسب ،ارزان و با خصوصیات مطلوب باشد .در این بین،
سلولز باکتریایی یکی از مناسبترین جایگزینها برای منابع فیبری می باشد .در فرآیند تولید این ماده ،مصرف انرژی و مواد
شیمیایی بسیار کمتر از سایر روش های تولید نانوسلولز است .سلولز باکتریایی بسیار خالص بوده و فاقد لیگنین ،همیسلولز،
مواداستخراجی و سایر ترکیبات دیواره سلولی میباشد .این ماده دارای ویژگیهای منحصر بهفرد فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی
مثل بلورینگى زیاد ،ظرفیت نگهداری آب زیاد ،سطح زیاد ،االستیسیته ،مقاومت مکانیکی و زیستسازگاری زیاد جهت تولید غشا
است .تولید غشاهای متنوع از سلولز و مشتقات آن ضمن جایگزینی فرآیندهای غشایی منجر به بهبود کیفیت محصول و افزایش
بازده فرآیندی شده و توسعه این فرآیندها را در شرایط فرآیندی مانند درجه حرارت ،فشار و  pHمتفاوت فراهم میکند .ویژگیهای
مواد هوشمند و جدید مانند مشتقات سلولزی به ویژه از نوع نانو فرآیند جداسازی غشایی را به یک فناوری موفق در صنایع مختلف
تبدیل و قطعا در آینده نتایج بسیار مفیدی ارائه خواهد کرد .از دیدگاه اقتصادی نیز استفاده از سلولز و مشتقات آن ضمن تولید
مواد هوشمند و همچنین غشاهایی با عملکرد بهینه تر باعث ایجاد یک اقتصاد جدید خواهد شد و موجب تقویت قدرت اقتصادی
صنایع مربوط به آن خواهد شد.
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Abstract
In recent years, due to significant growth processes, the excellent physical, mechanical and
biological characteristics of cellulose and its derivatives, especially its biocompatibility and
low cytotoxicity, have been rapidly and promisingly developed in various industries such as
medicine, pharmaceuticals, cosmetics and sanitary, composite and electronics products.
Nowadays, membrane processes and its filtration systems are used in a wide range of
important industries. Recently, a significant amount of research has been focused on the
production of advanced membranes with various morphologies and various functional
characteristics of cellulose and its derivatives. This review paper summarizes the known facts
about the membrane filtration processes and details of the most successful use of cellulose
and its derivatives in order to membrane production with a diverse performance in the many
industries. With this viewpoint in this paper, we first studied the general membranes and their
different categorization in terms of separation mechanisms, material and morphology, and
examined their main characteristics, then applied to cellulose and its derivatives, as well as
its recent developments in production polymeric membranes.
Keywords: filtration, polymeric, separation, cellulose, membrane.
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چکیده
شاخصهای پایداری و حفظ محیط زیست طی دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است  .توجه به ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی توسعه جامعه و ایجاد هماهنگی و همسویی این ابعاد ،بنیادترین رکن
برنامه ریزی در رسیدن به توسعه پایداراست .توسعه پایدار مرهون بهرهبرداری مناسب از امکانات آب ،خاک ،منابع
طبیعی ،ظرفیت های موجود نیروی انسانی،و به عبارتی حفاظت از محیط زیست است .حفاظت از محیط زیست
باید در طراحی استراتژی و سیاست های مربوط به بخشهای برنامهریزی شهری ،صنعت ،کشاورزی ،حمل و نقل،
انتخاب تکنولوژی نیز فعاالنه مداخله داشته باشد .تا بتواند زمینه ی رسیدن به توسعه پایدار را فراهم نماید .هدف
مقاله که به روش مروری با جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و اینترنتی و مقاالت تدوین شده ،بررسی
رابطهی محیطزیست و توسعه پایدار ،و راهکارهای الزم را ارائه مینماید.در مطالعه حاضر ابتدا مباحثی در مورد
مفهوم و شناخت محیط زیست و توسعه پایدار طرح شده و در خاتمه راهکارهای زیر ارائه گردیدهاست.
واژگان کلیدی :حفظ محیط زیست ،شاخصهای پایداری ،برنامه ریزی ،توسعه پایدار

مقدمه
سازمان ملل متحد توسعة پایدار را توسعهای میداند که از نظر اقتصادی پویا و پربازده ،از نظر محیط زیست غیرمخرب ،از نظر
اجتماعی عادالنه ،و از نظر فناوری مطلوب و متناسب باشد (صالحی شانجانی )1931 ،یعنی ،ایجاد فضای اقتصادی ،اجتماعی ،و
سیاسی که تضمینکنندهی کیفیت مطلوب زیستی باشد و بتواند مسائل یاد شده را به صورت پایدار و ماندگار حفظ کند (حسینزاده
دلیر .)1932 ،بحران کنونی زیست برکره را با هیچ مشکل جهانی دیگر ،از ابتدای تاریخ تاکنون ،نمی توان مقایسه کرد .تاکنون
هیچ مشکلی وجود نداشته که بر تمام مسائل عصر ما و سیاره ما ،بر سطح خارجی و درون و اعماق زمین ،موجودات زنده بر آبکره
و هواکره این چنین اثرگذاشته و با آنها در تأثیر و تأثر متقابل بوده باشد (محمدی آشنانی و همکاران .)1931 ،رشد جمعیت جهان
و رشد سریع فعالیت اقتصادی سبب فشار زیست محیطی بر تمام نظامهای اقتصادی و اجتماعی شده است .مشکالتی نظیر :اثر
گلخانهای و تغییرات آب و هوایی ،تخریب الیه ازون ،بارانهای اسیدی ،کاهش تنوع زیستی ،آلودگی به مواد سمی و تخریب منابع
تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر ،نابودی و فرسایش زمینهای کشاورزی ،کاهش منابع آب سالم ،کاهش حجم آب رودخانهها و افزایش
آلودگی آنها ،گرم شدن زمین ،آلودگی روزافزون هوا و ورود سرب به خون و آلوده کردن آن یکی ازمسائل بسیار مهم و اساسی که
تاحدودی توانسته مسائل اقتصادی وسیاسی را تحت شعاع خود قراردهد محیط زیست است که نشانههای روشن ناپایداری
زیستمحیطی هستند (خان گیالنی)1931 ،که فقر ،اولین عامل تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه است بنابراین
توسعه و رشد در این کشورها در درجه اول باید با هدف محو و نابودی فقر صورت گیرد .در رشداقتصادی پایدار کافی نیست که
مؤلفههای صرفاً اقتصادی مورد توجه قرار گیرد ،بلکه مؤلفههای وابسته به آن مثل آموزش ،سالمتی ،آب و هوای تمیز ،زیبایی
طبیعت و دیگر ارزشهای غیر اقتصادی که به نیاز انسانی و رفاه مربوط است باید در نظر گرفته شود (رئیسی .)1931 ،رشد و
توسعه جوامع بشری در زمینه به خدمت گرفتن هرچه بیشتر نیروهای طبیعی و استفاده از ابزارهای فنی پس از انقالب صنعتی و
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به ویژه با فراگیر شدن فناوری در دو قرن اخیر ،گرچه باعث آسایش و رفاه فزایندهای برای بشریت شده ،ولی بهمثابه اصلی
دیالکتیکی که هر راهحلی چالش هایی نیز به همراه دارد و به نوعی در راستای اهداف متعالی مورد نظر مانع تراشی میکند ،باعث
شده تا حداقل یک مشکل اساسی برای دنیای کنونی پیش آید که آن افزایش بیرویه جمعیت است که این نیز به نوبهی خود
تبعات منفی بسیاری به بارآورده است که از آن جمله آلودگیهای زیستمحیطی است(ریاحیوفا .)1931 ،رشد و توسعه جوامع
بشری در زمینه به خدمت گرفتن هرچه بیشتر نیروهای طبیعی و استفاده از ابزارهای فنی پس از انقالب صنعتی و به ویژه با
فراگیر شدن فناوری در دو قرن اخیر ،گرچه باعث آسایش و رفاه فزایندهای برای بشریت شده ،ولی بهمثابه اصلی دیالکتیکی که
هر راهحلی چالشهایی نیز به همراه دارد و به نوعی در راستای اهداف متعالی مورد نظر مانع تراشی میکند ،باعث شده تا حداقل
یک مشکل اساسی برای دنیای کنونی پیش آید که آن افزایش بیرویه جمعیت است که این نیز به نوبهی خود تبعات منفی
بسیاری به بارآورده است که از آن جمله آلودگیهای زیستمحیطی است(ریاحیوفا .) ،مشکالت محیط زیست امروزه به بحران
جهانی و فراگیر تبدیل شده است و چنانچه به صورت علمی و جدی برای رفع آن چاره اندیشی نشود بشر با فاجعه عظیمی مواجه
خواهد شد (حجازی و عربی .)1931 ،و می توان گفت که امروزه اهمیت محیط زیست و نقش حیاتی آن درتوسعه و پیشبرد
کشورها ،از جمله کشورهای جهان سوم ،امری انکارناپذیر است .استفاده مطلوب از محیطزیست در کشورمیتواند ضامن ماندگاری
و توسعه پایدار باشد و عدم توجه به آن میتواند متضمن مسایلی باشد که مجموعه برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی کشور را با مخاطره روبروسازد .از اینرو درک درست از نقش عوامل بازدارنده و کاستن از میزان آنها در مقابل تقویت
عوامل مشوق میتواند به موفقیت در امر حفاظت از محیط زیست بیانجامد (هاوی.)1336 ،1

توسعه پایدار
توسعه یک مفهوم کیفی را مشخص میکند و میتوان آن را معادل با افزایش کیفیت زندگی دانست که مسائلی چون بهداشت،
آموزش ،رفاه ،آزادی بیان و غیره را در برمیگیرد ،و به طور کلی معادل رشد است .اما مفهوم پایداری توسعه شامل چندین مفهوم
است ،یعنی پایداری اکوسیستم محیط زیست ،پایداری منابع طبیعی ،پایداری توسعه اقتصادی و پایداری رفاه و توسعه انسانی.
بنابراین توسعه پایدار یعنی ایجاد فضای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده کیفیت مطلوب زیستی باشد و بتواند
مسائل یاد شده را بصورت پایدار و ماندگار حفظ کند (حسینزاده دلیر .)1932 ،مفهوم پایداری از دیدگاه اقتصاددانان بر رشد
پایدار و مستمر اقتصادی و مصرف مواد غذایی و کاالها تأکید دارند؛ و از دیدگاه اکولوژیستها در پایداری واستمرار بقای بیوسفر،
همچنین تنوع ژنتیکی گونههای گیاهی و جانوری نظر دارند؛ و در اخر جامعهشناسان ،تأثیر فرهنگ و سنتها در تقاضا برای
مصرف و استمرار و پایداری سنن و رسوم را مورد توجه قرار میدهند؛ در حالیکه هریک از این گروهها بر یکی از ابعاد توسعه تأکید
دارند ،توسعه پایدار کلیه ابعاد و جوانب فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی ،را بصورت همه جانبه مورد توجه قرار
میدهد (رسول اف .)1912 ،اصطالح توسعهی پایدار نخستین بار در کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه در سال  1331عنوان
شد .منظور از توسعهی پایدار توسعه ای است که در فرایند آن نیازها و رفاه نسل آینده فدای نیازها و رفاه نسل حاضر نگردد .در
این کمیسیون بر مسائل زیستمحیطی در فرایند توسعهی اقتصادی تاکید شد (رحمانی .)1931 ،درواقع توسعه پایدار دراین
راهبرد به این معنا است:بهبود زندگی بشر در چارچوب ظرفیت قابل تحمل زیستبوم های پشتیبان ،اقتصاد پایدار محصول توسعه
پایدار است چنین اقتصادی منابع زیربنای خویش را حفاظت می کند .این اقتصاد میتواند از طریق بهبود آگاهی ،سازمان ،کارایی
فنی و هوشیاری به پیشبرد توسعه خود تداوم بخشد (وهاب زاده .)1911 ،سازمان خواروبار جهانی توسعهپایدار را مدیریت و
حفاظت از شالوده منابع طبیعی و جهتدادن به تغییرات فنآورانه و نهادی میداند ،بهنحوی که تحقق نیازهای نسلهای فعلی و
آتی انسان به صورت مستمر تأمین و تضمین شود .چنین توسعهای از منابع ژنتیک گیاهی و حیوانی ،آب و زمین حفاظت میکند
و نیز از نظر زیستمحیطی فرساینده و ویرانگر نیست ،از نظر فنی متناسب ،از نظر اقتصادی شکوفا و از نظر ،اجتماعی قابل قبول
است (صدوق .) 1932 ،از جهت دیگری مفهوم توسعه پایدار به معنا ارائه راهحلهایی در مقابل الگوهای سنتی کالبدی ،اجتماعی
و اقتصادی توسعه است که بتوانند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی ،تخریب زیست بومها ،آلودگی ،افزایش بی رویه
جمعیت ،رواج بی عدالتی وپایین آمدن کیفیت زندگی انسانها ،جلوگیری کند (احمدی و خیاط زاده. )1936 ،توسعه پایدار به

Havvey
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عنوان یک مفهوم ،براساس برابری نسلها به این معنی است که نسل های حاضر نباید توانایی نسل های آینده را برای استفاده از
منابع از بین بببرند (باتی .)1333 ،1توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای حداکثرسازی
رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسلهای آتی برای برآوردن نیازهایشان میباشد( .زاهدی و نجفی .)1936 ،در کشورهای
جهان سوم ،مفهوم توسعه پایدار به طور فعال باید فقر ،بیکاری و کم کاری را از بین ببرد؛ از این رو بنابراین وظیفه توسعه پایدار
در این کشورها فراتر از مفهوم آن در کشورهای توسعه یافته است (ری .)1339 ،2هدف از ایجاد چنین توسعهای را میتوان اینگونه
بیان کرد :ایجاد محیطی که در آن همه مردم بتوانند ظرفیتها و تواناییهای خود را بسط دهند و نیز بتوانند فرصتهایی را برای
نسلهای کنونی و آینده ایجاد کنند .پس ابزارهای واقعی این نوع توسعه خود مردمند که از طریق ذیل قابل حصول است:
الف) اصل برابری بین نسلی و میان نسلی
ب) در نظر گرفتن افقهای زمانی طوالنی تر در برنامهریزیها
ج) درک ارزش محیطزیست (حسین زاده دلیر.)1931 ،
سازمان ملل متحد مفهوم توسعهپایدار را در برگیرندهی جنبههای زیر می داند:
 .1کمک به تهیدستان زیرا برای آنان راهی به جز تخریب محیطزیست باقی نمی ماند.
 .2توجه به تفکر توسعهای خودی در چارچوب محدودیتهای منابعطبیعی.
 .9توجه به موثر بودن توسعه با به کارگیری ویژگیهای اقتصادی غیر سنتی.
 .1در نظرگرفتن موضوعات مهم فناوری مناسب ،بهداشت و مسکن برای همه.
 .6درک این واقعیت که انگیزههای مردم محوری موردنیاز است (حیاتی.)1911 ،
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بحران زیست محیطی
پاردایم پایداری

شکل  -2سیر تکوینی شکل گیری پارادایم توسعه پایدار-منبع( :مضطرزاده و حجتی)6939 ،

اهداف توسعه پایدار
الف -براساس کنفرانس جهانی حفاظت و توسعه در اوتاوای کانادا






بهم پیوستگی حفاظت محیطزیست و توسعه.
رفع نیازهای اساسی انسانها
دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی.
در نظر گرفتن خردگرایی اجتماعی و گوناگونی فرهنگی.
نگهداری تمامیت زیستمحیطی (مخدوم و عربزاده مقدم.)1916 ،

ب -براساس کمیسیون جهانی محیطزیست
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تغیر کیفیت رشد
رفع نیازهای ضروری برای اشتغال ،غذا ،انرژی ،آب و بهداشت.
افزایش رشد.
کنترل جمعیت دریک حد پایدار.
حفاظت و نگهداری منابع.
دگرگونی تکنولوژیکی.
مدنظر قرار دادن محیطزیست و اقتصاد باهم در.تصمیمگیریها.
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دگرگون کردن روابط بینالمللی اقتصادی.
مشارکتی کردن توسعه (لهساییزاده.)1913 ،



آرمانهای توسعهی پایدار عبارتند از:

.1
.2
.9
.1
.6
.3
.1
.3
.3
.12
.11
.12
.19
.11
.16
.13

پایان بخشیدن به فقر در تمامی ابعاد و در همه جا
پایان بخشیدن به گرسنگی ،دستیابی به امنیتغذایی و بهبود رژیم غذایی و ارتقای کشاورزی پایدار
تضمین زندگی سالم و ارتقای رفاه برای تمامی سنین
تضمین آموزش با کیفیت  ،فراگیر و برابر برای همه و فراهم کردن شانس آموزش درطول دوران زندگی برای همهی
افراد
دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
تضمین دستیابی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه افراد
تضمین دستیابی به انرژی با قیمت مناسب قابل اعتماد ،پایدار و جدید برای همه افراد
ارتقا مداوم رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،اشتغال کامل و بهرهور و کار شایسته برا ی همه افراد.
ایجاد زیرساختهای قابل ترمیم (مقاوم) ،صنعتی سازی پایدار و فراگیر و نوآوریهای بیشتر.
کاهش نابرابری بین و درون کشورها
ایجاد شهرها و سکونتگاههای فراگیر ،امن ،مقاوم و پایدار
تضمین مصرف پایدار و الگوهای تولیدی
انجام فعالیتهای سریع و مناسب به منظور مقابله با تغییرات آ ب و هوایی و تأثیرات آن
نگهداری و بهرهبرداری پایدار از اقیانوسها ،دریاها و منابع دریایی به منظوردستیابی به توسعهی پایدار
نگهداری ،ذخیره و ارتقای استفاده پایدار از اکوسیستمهای خاکی ،مدیریت باثبات جنگلها ،مبارزه با تبدیل زمینهای
قابل کشت به صحرا و ممانعت از نابودی زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی و جانوری.
ارتقای جامعهی فراگیر و مسالمتآمیز (صلحآمیز) به منظور دستیابی به توسعهی پایدار ،فراهمسازی دسترسی به
عدالت برای همه و ایجاد سازمانها ی مؤثر ،مسئولیتپذیر (پاسخگو) و فراگیر در تمامی سطوح
تقویت ابزارهای به کارگیری و تقویت مشارکت جهانی به منظور دستیابی به توسعهی پایدار(صاحبی و رضایی،
.)1931

مفهوم محیط زیست
تاکنون مفهوم محیط از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .از دیدگاه گیاهشناسی ،محیط عبارت است از
مجموعه فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک که بر گیاهان یا جامعه گیاهی در محل رویش مؤثر واقع میشود .از دیدگاه اکولوژیک
مجموعه عوامل بیرونی که زندگی موجود زنده و یا اجتماع زیستی را در زیستگاه مربوطه تحت تأثیر قرارمیدهد .محیط موجود یا
اجتماع زیستی مینامند .محیطزیست از نظر مفهومی عبارت است از هر آنچه که فرایند زیستن را احاطه میکند و با آن در کنش
متقابل قرار دارد (شهبازی .)1931 ،محیطزیست محل زندگی و تامین کننده اصلیترین نیازهای انسان و موضوعی است که روزبه
روز بر اهمیت آن افزایش مییابد .و در یک تعریف کلی ،محیطزیست مجموعهای است از آب ،خاک ،هوا ،نور خورشید ،گیاهان،
جانوران ،اقلیم و دیگر عوامل جاندار (گیاه  ،جانور  ،انسان) و بی جان که با یکدیگر در ارتباط متقابل بوده و درجهت بقای
محیطزیست الزم و ملزوم یکدیگرند و به طور مستقیم ش رایط زیستن را برای موجودات زنده از جمله انسان فراهم مینماید
(احمدی و حاجینژاد .)1933 ،و درآخر محیطزیست مجموعهای از موجودات زنده ،منابع ،عوامل و شرایط هماهنگی که در
پیرامون هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات موجود زنده به آن وابسته است (صادقی و فتحی.)1933 ،

شاخصهای محیط زیست

63

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیطزیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

بانک جهانی نیز گزارشهای شاخصهای توسعه جهان رادر مورد برخی از شاخص های کالن محیط زیستی کشورها منتشر
میکند .در حال حاضر تحوالت این شاخصها مالک تحوالت و روندهای محیطزیستی در کشورها در خصوص حفاظت از محیط-
زیست قرار میگیرد .این شاخص ها شامل
 .1مساحت جنگلها
 .2درصد اراضی کشاورزی
 .9میزان افت ساالنه آبهای شیرین
 .1بهبود منابع آب
 .6بهبود سیستم های بهداشتی دفع فاضالب در نواحی شهری
 .3سرانه استفاده از انرژی
 .1سرانه انتشار دیاکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی الکتریکی پایداری محیطزیست (پوراصغرسنگاچین و ستوده.)1933 ،

انواع محیطزیست
الف -محیطزیست طبیعی :عبارت است از محیطی که دربرگیرندهی هوا ،زمین ،آب و هوا ،جهان گیاهی و جانوری است و
البته نیروها و منابع آن مانند خورشید و ماه و  .....را نیز شامل می شود .این عوامل چون پویا و زندهاند و از نیروهای درونی برخورد
دارند و پیوسته در حال کنش و واکنش هستند.
ب -محیطزیست ساخته شده یا ساختنی :این محیط ،ساخت و سازهای شهری و روستایی ،زیرساختها ،چشماندازهای
شهری و روستایی و عناصر آنها و هرمحیطی را که به طور مصنوعی با اندیشه و ابتکار ساخته شده باشد در برمیگیرد.
پ -محیطزیست فرهنگی :این محیط که سومین عنصر سازندهی محیطزیست به مفهوم جامع واژه را تشکیل میدهد .و
شامل ارزشها ،باورها ،رفتارها و خویهای اخالقی ،هنرها ،قانون ،تاریخ و شیوهی زندگی جوامع است (محالتی.)1931 ،

اهداف و سیاست-های زیستمحیطی
به مجموعه اقداماتی اطالق نمود که
 حفاظت از محیط زیست را به نحوی که امکان زندگی انسان رادر محیطی متناسب با کرامت و ارزش واالی
انسانی میسر سازد و موجبات شکوفایی استعدادهای او را فراهم آورد.
 عوامل آب ،هوا ،پوششگیاهی و حیاتوحش را در مقابل هرنوع آلودگی و تخریب محیطزیست حفظ کند.
 مرمت و بهسازی خرابیهای موجود را میسر کند و به تقویت توان محیطزیست ،و در مجموع بهسازی آن،
کمک کند .راهبردهای بخش محیطزیست جهت نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور(متصدی
زرندی و ببران. )1931 ،

حفاظت از محیطزیست
حفاظت از محیطزیست از مؤلفههای مهم عدالت ،توسعه پایدار و شکوفایی جوامع درجهان کنون محسوب میشود ،بنیادی
که کشور ما نیز نیازمند توجه شایسته به آن است .در واقع بهرهمندی از محیطزیست سالم در کنار آزادی و برابری از حقو ق اولیه
بشر به شمار میآید .این حق و دسترسی به آن برای همه آحاد جامعه ،در تعریف عدالت نیز نهفته است زیرا تخریب و آلودگی
محیطزیست لطمههای جبران ناپذیری را به مردم و به خصوص به طبقه فقیر وارد میسازد .بنابراین در نگاهی جامع به بحث
عدالت نمیتوان بحث محیطزیست را نادیده گرفت( .معماریان و همکاران .)1936 ،خوشبختانه امروزه افکار عمومی نسبت به
مسائل زیستمحیطی تا حدودی تغییر پیدا کرده است که میتواند نقطه شروع مناسبی برای جنبش های زیستمحیطی محسوب
شود (حسین زاده دلیر .)1931 ،مردم جهان به طور روزافزون از خطرات ناشی از تخریب محیط زیست آگاهی مییابند .این مسأله
که تا مدتی تنها مورد توجه کارشناسان بود ،بسرعت توجه عمومی را به خود جلب کرده و حتی به صورت موضوعی برای جلب
آرای مردم درمبارزات انتخاباتی درآمده است (احمدی و حاجینژاد .)1933 ،از طرفی نیز جنبشهای محیط زیستی و زیست بوم
گرایی در سطح جهان بوجود آمده ،زیرا عده زیادی معتقد بودند که امکانات رشد و توسعه در روی زمین محدود است و با ادامه
32
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روندهای جاری ،موجودیت زمین و انسان در خطر نابودی قرار خواهد گرفت .انتشار گزارش باشگاه رم در سال  1975یک
هشدارجهانی بود که به پنج روند مخاطره آمیز اشاره داشت:
 صنعتی شدن شتابان
 رشد سریع جمعیت
 سوءتغذیه گسترده
 از بین رفتن منابع تجدیدناپذیر طبیعت
 تباهی محیطزیست (مهدیزاده.)1936 ،

آلودگیهای محیطزیست
اصل اول در حفاظت ،بهبود و بهسازی محیطزیست ،برقراری تعادل بین عوامل تشکیل دهنده محیطزیست است .وقتی که
عوامل تشکیل دهنده محیطزیست از لحاظ کمی و کیفی در شرایط مناسب باشند ،محیطزیست در حال تعادل است هر گونه
تغییر در هرکدام از عوامل باعث عدم تعادل میگردد و آنچه که موجبات عدم تعادل را فراهم میسازد ،به طور کلی در قالب تخریب
یا آلودگی ظاهر شده و منشأ این تخریب یا آلودگی انسان و عملکردهای وی در محیطریست است که امروزه به عنوان معضالت
زیستمحیطی روند فوق العادهای دارد (کیانی هفت لنگ .)1931 ،دنیای صنعتی و نیازهای آن به استفاده هرچه بیشترانسان از
سوختهای فسیلی شده است .در این میان نفت و گاز به عنوان سوختهای اصلی نقش بزرگی درآلودگیهای محیطزیستی دارا
میباشد .آلودگی هوا ناشی از سوخت فرآوردههای نفت و گاز درخودروها ،نیروگاهها و کارخانجات از یک سو و آلودگیهای آن در
اثر نشست نفت از نفتکشها و حتی در حین عملیات حفاری و استخراج لزوم توجه خاص به این بخش را فراهم میآورد .توجه به
این موضوع و رعایت اصول محیطزیستی کمک شایان توجهی در حفظ سالمتی افراد و سالم نگهداری محیطزیست در زندگی
خواهد داشت (شهبازی.)1931 ،

بحران و چالشهای زیستمحیطی
بسیاری از افراد زمانی که میخواهند ریشه های مطرح شدن بحران زیستمحیطی را مطرح سازند از انتشار کتاب بهار خاموش
خانم راشل کارسون که در سال  1962انتشار یافت نام میبرند .انتشار این کتاب را میتوان آغاز جنبش زیستمحیطی مدرن
دانست اما قبل ازخانم کارسون نیز افرادی مانند مالتوس ( )1391 _1133و نیز ویلیام استانلی جیوانس ( )1332_1396در رابطه
با کمبود منابع و تحلیل رفتن آنها در مواجه شدن با افزایش جمعیت(مالتوس) و نیز کاهش منابع انرژی ،مانند زغال سنگ
(جیوانس) اخطارهایی را داده بودند (بیکر .)2223 ،1در دهههای اخیر ،به فهرست بحرانهای جهانی ،عالوه بر بحرانهای اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و ارزشی که تهدیداتی جدی محسوب میشوند ،مشکالت و بحران های زیستمحیطی را نیز باید اضافه کرد .از
زمانیکه بشر پای روی کره خاکی گذارده است .تعامل مداوم و پایداری بین او و جهان طبیعی برقرار بودهاست .اما با رشد جمعیت
و دستیابی به اختراعات و کشفیات جدید علمی که او را به سوی صنعتی شدن رهنمون میکرد و انسان را به موجودی غارتگر
تبدیل کرد که هر روزه با افزایش تقاضا از طبیعت و تخریب منابع آن همراه بود (شبیری و همکاران .)1933 ،و باتوجه به اینکه
جهان در بحران زیستمحیطی قرار دارد ومحیط زیست از سوی انسان ها تهدید میشود ( .(Ston., 2008در جهان امروزی مسائل
ومشکالت زیستمحیطی نه تنها بر انسانها بلکه بر همه گونهها را تحت تاثیر قرار داده است ( .)Qzden., 2008نگرش گذرا بر
وضعیت محیطزیست جهان در دو دهه گذشته نشان میدهد که نه فقط اثرات مخرب انسانی بر محیطزیست کاهش نیافته بلکه
مسائل حاد و جدید مانند آلودگی شدید جو ،کاهش تنوع زیستی ،پارگی الیه ازون ،پدیده گلخانهای و گرمشدن کره زمین ،افزایش
سطح آب اقیانوس ها ،تغییرات شدید اقلیمی و اثرات مختلف و متعدد بروز نمودهاست و در ایران نیز همانند سایر ملل ،توسعه
شهرنشینی و تبدیل تدریجی مناطق روستایی و کشاورزی به مناطق شهری و صنعتی ،موجب تغییر روابط مناسب انسانی با
محیطزیست اطراف خود گردیدهاست این تغییرات به علت عدم اعمال کنترل و نظارت بر محیطزیست حادث شده است (رحمتی،
 .)1931به تبع با افزایش رشد فنآوری ،سرعت تغییرات در محیطزیست نیز افزایش یافته است .این مسأله رابطه انسان را با

Baker
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محیط پیرامون خود تحت الشعاع قرار داده و باعث شده تا رابطه او از یک رابطه متعادل به رابطه ای سلطه آمیز تبدیل شود که
افزایش جمعیت ،افزایش تولید و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان نیز باعث نیاز به بهرهبرداری بیشتر از محیط طبیعی بوده است .
در واقع فنآوریهای یکی دو قرن اخیر در رشته های مختلف دانش بشری با انواع آالینده ها ،موجب آلودگی محیطزیست (آب،
هوا و خاک) و باعث تغییرات اقلیمی زمین گردیده است (قادری .)1939 ،در نتیجه بهرهبرداری بیشتر و تولید بیشتر مقدار آلودگی
و تخریب ایجاد شده نیز توسط انسان در محیط بیشتر شده و در نهایت به مرحله ای بحرانی تبدیل شده است که در صورت عدم
کنترل این روند و حفظ محیطزیست بحران پایداری چه در توسعه و چه در حیات کره زمین معنیداری بیشتری پیدا نموده و
باعث خواهد شد تا واقعیتی تلخ یعنی نابودی حیات در کره زمین به دست انسان به وقوع بپیوندد (توحیدینیا .)1939 ،از میان
منابع طبیعی ،مصرف انرژی و به ویژه حاملهای فسیلی آن ،در قرن حاضر سهم بسزایی در برهم زدن توازنهای زیست محیطی
داشتهاند (صادقی و فتحی .)1933 ،بحرانهای زیستمحیطی ایران بسیار پیچیده است و عوامل موثر این بحرانها ،ازدیاد جمعیت،
بیابانی شدن مناطق مختلف ،تخریب اکوسیستم ،به هم خوردن تنوع زیستی ،گسترش مناطق شهری ،تخریب جنگلها آلودگی
هوا ،آلودگی آب و فرسایش خاک میباشد .این عوامل بحرانی مصیبت زیست محیطی را به وجود میآورند (مصدق. ،

پیشینهی توجه به حفاظت از محیط زیست
تا اواخر قرن بیستم ،موضوعات محیطزیست و حقوق بشر چندان در ارتباط با یکدیگر طرح نمیشدند .مبنای توجه به حفاظت
از محیطزیست ،در قرن نوزدهم ،واکنش به آلودگیهای ناشی از فعالیتهای کارخانجات ،معدنکاویها و رشد شهری از طریق
کنترل آلودگیهای صنعتی ،پسماندها و پسابها بود(رایدن .)2229 ،1در این قرن ،عقیده براین بود که توسعه با آلودگی مالزم
است .در قرن بیستم ،همپای رشد اقتصادی بروز مشکالت جدیدی همچون مواد زائد خطرناک و سمی ،تخریب الیهی ازن ،گازهای
گلخانهای ،بیابانزایی ،و جنبههای مصرف انرژی به حفاظت محیطزیست اهمیت بخشید .به این ترتیب اندیشه اندیشمندان و تالش
متخصصین محیط زیست در جهت تعادل بخشی بین الگوهای نظام اقتصادی ،اجتماعی به منظور دستیابی به توسعه پایدار
اقتصادی ،اجتماعی بود (مصفا .)1932 ،تا پیش از دهة  ،1312آنچه در تمامی پروژههای توسعه مدنظر قرار میگرفت ،دیدگاه
اقتصادی ،ایجاد درآمد و بازده اقتصادی بود .اما در اواسط این دهه ،با مطرح شدن ،اصطالح توسعة پایدار برای نخستین بار از سو
ی خانم باربارا وارد ،سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه متوجه شدند که این روند ،به دلیل تخریب محیط زیست ،ایجاد نابرابری
اجتماعی و عدم بهرهوری منابع پایه ،سرانجام موجب زیانهای فراوان اقتصادی خواهد شد .در  ، 1311سازمان ملل سمیناری در
خصوص محیط زیست و توسعه در شهرفونکس سوئیس برگزار کرد (نصیری .)1913 ،در این اجالس ،ریشة مسائل زیست محیطی
در فقر و صنعتی شدن شناخته شد .این موضوع در اجالس استکهلم سوئد در  1312نیز دنبال شد و در اعالمیة کوکویوک در
 ،1311تفسیری جامعتر و عمیقتر در این زمینه عرضه گردید و به دنبال آن ،در 1331کمیسیون برونت لند با ابداع الگوی توسعة
پایدار ،دغدغة محیط زیست را با مفهوم توسعه در هم آمیخت (محمدیآشنانی و همکاران .)1931 ،برای ورود توسعه پایدار به
جریان اصلی بحثهای سیاست جهانی ،هیچ رویدادی تأثیر گذارتر از گزارش کمیته جهانی محیط زیست و توسعه که معموالً با
عنوان کمیته برانتلند شناخته میشود ،نبوده است .این گزارش که در سطح وسیعی به صورت یک کتابچه باعنوان "آیندهی
مشترک ما" منتشر شد ،بیان کننده آن موضوعی است که امروز به عنوان تعریف متداول توسعه پایدار مطرح است :توسعه ای که
نیازهای کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده برای تأمین نیازهایشان برطرف نماید (ویلر و بیتلی .)1931،درسال
 1332سران کشورهای جهان در احالس ریودو ژانیر سه شاخص عمده یعنی رشد ،تولید ،بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی و
حفظ منابع پایدار و زیست محیطی را به عنوان شاخصهای عمده توسعه پایدار ،مورد تایید قرار دادند و از این پس کشورها اقدام
به شناسایی و جمعآوری اطالعات منابع زیستمحیطی و تدوین نظامنامههایی در خصوص راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار
ملی شدند (ذولقدر.)1933 ،

اصول حاکم بر رابطه حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار
 محور بودن انسان
Rydin
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حق برداشتن محیطزیست سالم
حق بهرهبرداری از محیطزیست و توسعه
توأم بودن توسعه پایدار با حفاظت از محیطزیست
ضرورت رفع تعارض بین توسعه و ضرورتهای حفاظت از محیطزیست
درنظر گرفتن منافع نسلِ حال و آینده به طور توأمان (رئیسی)1931 ،

رابطه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار
انسان به عنوان یک عامل فعال ،همواره با منابع از جمله منابع طبیعی و محیطزیست سرو کار دارد و تحت تاثیر سطح تکنیک،
میزان سرمایه ،ایدئولوژی ،فرهنگ و مدیریت در ساختار اکوسیستم طبیعی دخل و تصرف نموده و آن را به اکوسیستم مصنوعی
تبدیل کرده است .از آنجا که محیط و توسعه به هم وابستهاند ،اگر بتوانیم فرایند توسعه را به گونهای جهت بدهیم که خسارت و
زیان به منابع طبیعی به حداقل برسد این یک جریان مداوم و امری پایدارخواهد بود .در جهان امروز ،توسعهی پایدار و محیطزیست
باید به عنوان دو فراز و هدف ارزشمند ،یگانگی بوم شناختی طبیعت و جامعه را نه تنها در سطح کشورها بلکه در سطح کرهی
زمین موردتوجه قرار گیرد .منابع طبیعی استعدادهایی محیطی اند که بشر با کاربرد دانش و تکنولوژی می تواند برای تامین
نیازهایش با تولید کاالهای متنوع از آنها بهره برداری نماید .درنتیجه پیش از آنکه در سطح جهان صدمه ببینندالزم است از آنها
محاظت و بهرهبرداری منطقی ازآنها صورت گیرد (رحیمی.)1932 ،
انقالبی که هدف آن دستیابی به توسعه پایدار است .رسیدن به جایگاهی را درنظر دارد که براساس آن ،پیشرفت و توسعهای
حاصل شود که ضمن برآوردن نیازهای جمعیت کنونی ،نسل های آینده را نیز با کمبود منابع در مقایسه با آن تعدادی که فعال
موجود و در دسترس آحاد جوامع بشری است روبه رو نکند (وگنر .)2222 ،1از این رو توسعه پایدار موجب استفاده از تمام امکانات
و توانمندیهای محیط زیست می گردد و در نتیجه ارتقای سطح زندگی بشر را به طور واقعی و پایدار به دنبال خواهد داشت و از
سوی دیگر محیطزیست و نگهداری از آن نیز مانعی در راه توسعه محسوب نخواهند گردید بلکه محیط زیست بستر و زمینه الزم
برای توسعه تلقی می گردد (مخدوم .)1911 ،و حفاظت از محیط زیست نه تنها به عنوان جزء تفکیکناپذیر توسعه پایدار بلکه به
عنوان ارزش بنیادین مورد نیاز نسل امروز و نسلهای آتی مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است مصادیق ناپایداری همانند استفاده
نامناسب از انرژی و یا انرژی های نامنا سب ،بهره برداری و تخریب بی رویه منابع پایه ،فقر ،افزایش جمعیت ،الگوهای نامعقول
تولید و مصرف ،افزایش آلودگی ها و  ...عمدتا مشکالت محیط زیست نیز محسوب می شوند و ناگزیر حفاظت محیط زیست و
توسعه پایدار اهمیت روزافزون مییابد .بنابراین کسانی که به آینده کره زمین و حفظ موجودیت آن عالقمندند در صدد رفع
ناپایداری فوق و بهبود کیفیت محیط زیست برآمدند(رضایی و همکاران.)1933 ،
بطورکلی توسعه پایدار به لحاظ زیست محیطی شامل مدیریت و برنامهریزی جهت حفاظت از محیط زیست میباشد (خلیلیان،
 1913و نصیری .)1913 ،و نگرانی برای محیطزیست در گزارش "آیندهی مشترک ما" ،نیز جزیی اساسی از شرط پایداری است.
این نگرانی به عنوان کمترین شرط و پیشنیاز توسعهپایدار طرح شده است .توسعه پایدار نباید حداقل نظامهای طبیعی (اتمسفر،
آبها ،خاکها و موجودات زنده) که حاصل حیات روی زمین هستند به خطر اندازد (النگ هلیف .)1931 ،ازآنجا که توسعه پایدار
به عنوان یک سیستم مطرح است که عالوه برداشتن مدیریت قوی در بهرهبرداری از منابع برای تأمین نیاز مردم کیفیت محیط را
حفظ نماید (بحرینی و مکنون .)2221 ،2برای دستیابی به توسعه پایدار،تشریح و ارزیابی وضعیت محیطزیست و منابع قبل از هر
گونه برنامهریزی ،الزم و ضروری میباشد (مخدوم .) 2221 ،9پس در آخر می توان اینگونه بیان کرد که توسعه به کلیه اقدامات و
فعالیتها ی انسانها برای بهتر کردن زندگی در محیطزیست خود گفته میشود .بنابراین اگر قرار باشد توسعه در بلند مدت پایدار
بماند ،باید محدودیتهای محیطزیست و منابع طبیعی به طور هم زمان و باهم مورد توجه قرار بگیرد در صورتی که این
محدودیتها نادیده گرفته شوند ،توسعه منجر به تخریب محیطزیست خواهد شد و از تحقق رسالت اصلی خود که ایجاد رفاه،
عدالت و تنوع فرصتها و مجالهای قابل انتخاب است دور می افتد (پناهنده.)1931 ،
1
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توسعه پایدار درواقع میان مسایل محیطی ،اقتصادی و رفاهی مردم در مراکز تصمیمگیری دولتی ،صنایع ،خانوده و اجتماعات
محلی پیوند برقرار میکند .و بشر با طرح مقوله ی توسعه پایدار باید بفهمد طبیعت متعلق به او نیست بلکه او جزئی (مهمی)از این
طبیعت است (کهنسال نودهی) .و باید با توجه به اینکه واقعیتهای پیرامون ما نشان میدهد که کرهزمین ،دستخوش بحران
زیست محیطی است .کاهش جنگل ها آلودگی هوا و آب ،گرم شدن کرهزمین و تغییرات جوی ،باالآمدن آب دریا ،تهی شدن
منابع ،تخریب مراتع ،کاهش تنوع زیستی ،تخریب الیه ازون وغیره مصادیقی از بحرانهای زیست محیطی است که ما اکنون بعضی
را در ایران نیز مشاهده میکنیم و از طرف دیگر محیط زیست یکی از ارگان اصلی توسعه پایدار به شمار میآید در این راستا باید
تالش شود فرایند توسعه به گونهای هدایت شود که ضمن حداکثر سازی ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ،نظام طبیعت پویایی
تعادلی خود را از دست ندهد( .حویزاوی.)1939 ،

چهار نقش مهم محیطزیست در حمایت از توسعه پایدار
-1
-2
-9
-1

حمایت از زندگی :محیطزیست ،دستگاه زیستشناختی شیمیایی و فیزیکی فراهم میکند و افراد بشر را قادر به ادامه
حیات میسازد .عناصر این دستگاه شامل جو ،نظامهای رودخانه ،حاصلخیزی خاک و تنوع در زندگی گیاهان میباشد.
عرضه منابع طبیعی :محیط زیست ،مواد خام و انرژی برای تولید اقتصادی و فعالیت خانوارها تامین میکند این منابع
تجدیدپذیر ،مانند؛ جنگلها و آبزیان و یا تجدیدناپذیرند مانند؛ معادن.
جذب ضایعات محصوالت :بخش زیادی از ضایعاتناشی از فعالیتهای اقتصادی ،با رعایت ایمنی ،توسط محیطزیستجذب
می شود و با تغییرات فیزیولوژیکی تجزیه شده و سپس به انرژی تبدیل میشود.
خدمات رفاهی :محیطزیست با فراهمآوردن زمینهی گذراندن اوقات فراغت ،به بهداشت روانی وسالمت روحی افراد
جامعه کمک می کند (ذولقدر.)1933 ،

نتیجه گیری
بدیهی است که در جهان امروز بخصوص در جهان سوم ،مشکالت و شرایط نابسامان عدیدهای وجود دارد که تهدیدی جدی
در برابر توسعه پایدار شناخته میشوند .این شرایط مواردی چون گرسنگی شدید ،سوءتغذیه ،فقر و نابرابری ،اشغال خارجی،
منازعات مسلحانه ،مشکل قاچاق مواد مخدر ،جرایم سازماندهی شده ،فساد ،بیکاری ،بالیای طبیعی ،تخریب و فرسایش محیط-
زیست ،قاچاق سالحهای غیرمجاز ،توسعه سالحهای کشتار جمعی ،قاچاق افراد ،تروریسم ،عدم تحمل و دامن زدن به اختالفات
قومی ،نژادی  ،مذهبی و سایر ناقل بیماریهای ایدز ،HIV ،دشمنیها ،نفرت از بیگانگان و دولتهای اجنبی ،افزایش بیماریهای
بومی ،مزمن و مسری ،بخصوص ویروس ماالریا و سل ،هستند.
بنابرین الزمه ی رسیدن به توسعه پایدار جز این نخواهد بود که این مشکالت باید به حداقل رسیده و رفاه بهینهی نسلهای
حال و آینده برآوردهشود .امروزه انسان به عنوان موجودی غالب و مسلط بر طبیعت نه تنها باعث تخریب هرچه بیشتر طبیعت
شده بلکه به نوعی بیگانگی از طبیعت دچار شده که مدام او را از محیط پیرامون دورتر میسازد .در واقع رفتار انسان در محیط
زیست باعث ایجاد عدم تعادل در روابط اجزای سازنده محیط شده است .زیرا محیطزیست مجموعه ای است از منابع انرژی ،مواد
بی جان و موجودات جاندار ،که این سه عامل در ارتباط با یکدیگر بوده و در جهت بقای محیطزیست الزم و ملزوم یکدیگرند.
اصل اول در حفاظت ،بهبود و بهسازی محیط زیست ،برقراری تعادل بین عوامل تشکیل دهنده محیط زیست است .وقتی که
عوامل تشکیل دهنده محیطزیست از لحاظ کمی و کیفی در شرایط مناسب باشند ،محیطزیست در حال تعادل است .هرگونه
تغییر در هر کدام از عوامل باعث عدم تعادل میگردد و آنچه که موجبات عدم تعادل را فراهم می سازد ،به طور کلی در قالب
تخریب یا آلودگی ظاهر شده و منشا این تخریب یا آلودگی انسان و عملکردهای وی در محیط زیست است که امروز به عنوان
معضالت زیست محیطی روند فوق العادهای دارد.
مشکالت محیطزیست که امروزه به بحران جهانی و فراگیر تبدیل شده است و چنانچه به صورت علمی و جدی برای رفع آن
چاره اندیشی نشود ،بشر با فاجعه عظیمی مواجه خواهد شد .در چنین شرایطی نه تنها زندگی انسانی به خطر می افتد ،بلکه هدف
او که همان رسیدن به توسعه مداوم و پایدار می باشد با مشکل رو به رو می شود .به عبارتی تخریب محیط زیست عاملی خواهد
بود که مانع از دستیابی انسان به توسعه پایدار میشود .باتوجه به اهمیت توسعه و نگرانی های حفظ محیط زیست که به برخی
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از آنها اشاره شد  ،برای احتراز از نابودی مطلق محیطزیست  ،همه انسان ها-هم تصمیم گیران و هم مردم دیگر-در ابعاد جهانی
و یا ملی و به ویژه در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند که پیشرفت و توسعه الزم است روندی پایدار داشته باشد و از
ثمرات آن نه تنها نسل های حاظر که نسل های آینده نیز بهره مند شوند.
حرکت به سمت توسعه پایدار نیازمند حل مشکالت زیستمحیطی است .توسعه پایدار مجموعه ای از مسائل اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرد و بدون هرکدام از آنها این نوع از توسعه بدست محقق نخواهد شد .بنابراین توسعه
پایدار یعنی ایجاد فضای اقتصادی  ،اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده کیفیت مطلوب زیستی یاشد و بتواند مسائل یاد شده به
صورت پایدار و ماندگار حفظ کند .و میتوان گفت که توسعة پایدار به معنای مدیریت و برنامه ریزی استفاده از منابع طبیعی،
انسانی و اقتصادی در کنار حفاظت از محیط زیست است ،به گونه ای که پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جوامع را به دنبال
داشته باشد و ابعاد مختلف توسعة انسانی ،به ویژه افزایش پایدار و مستمر رفاه ناخالص ،برای نسل امروز و آینده بشر را به ارمغان
آورد .و حفظ سالمت محیطزیست و مهار کردن آلودگی کارهایی تجملی نیست که پس از دستیابی به توسعهی اقتصادی به آنها
پرداخته شود ،بلکه باید به عنوان شرایط الزم برای تحقق توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد .به طورکلی میتوان این گونه برآورد
کرد که امروزه بر اثر بهرهبرداری بی رویه و غیراصولی منابع طبیعی در طول سالیان متمادی ،بسیاری از اکوسیستمهای طبیعی
تخریب و بسیاری دیگر از اکوسیستمها شکننده و آسیبپذیر شده است.
برنامهریزی و مدیریت صحیح و اصولی برای نحوه بهرهبرداری از منابع طبیعی ،مهمترین هدف توسعه پایدار و تضمین کننده
بقای جوامع انسانی بخصوص نسلهای آینده در زیست بومهاست .و توسعه پایدار به عنوان اصلیترین شاخصه در رشد و تعالی
جوامع پیشرفته ،محور توجه همه فعالیتهای حال و آینده انسان امروزی ا ست؛ چرا که در نظر نگرفتن این امر در استفاده از
منابع ،تولید محصوالت ،تصمیمگیریهای اقتصادی ،اجتماعی و ...میتواند به بروز آسیبهای جبرانناپذیر به محیطزیست انسانی
منجر شود .توسعه پایدار بنا به تعریف ،توسعهای است که نیازهای امروز را بدون تاثیر و لطمه زدن به توانایی نسلهای آتی در
تامین نیازهایشان ،تامین کند و درحقیقت توسعه پایدار باعث ایجاد تعادل میان توسعه و محیطزیست است .و تنها بر جنبه
زیستمحیطی تمرکز ندارد بلکه به جنبههای اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه میکند .توسعه پایدار محل تالقی جامعه ،اقتصاد
و محیطزیست است .اگر کشوری بدنبال توسعه پایدار است باید از منابع طبیعی خود با توجه به مسائل آلودگی هوا ،فرسایش
خاک ،نابودی جنگل ها ،آلودگی آبها ،بروز پدیدهی گازهای گلخانهای ،تخریب الیهی ازون و غیره بهره برداری کند .و درکل با
حفظ محیطزیست باشد.

پیشنهادها
.1
.2
.9
.1
.6
.3
.1
.3

استفاده از انرژی های پاک مانند باد ،آب و خورشید به جای انرژی های فسیلی،
استفاده از روش های ارزیابی زیست محیطی قبل از اجرای پروژه ها و برنامه های مختلف در نواحی مختلف به منظور
ارزیابی آثار زیست محیطی و به حداقل رساندن آثار زیانبار محیطی آنها
حفاظت از محیط زیست در ارتباط با بهره برداری از منابع طبیعی غیر قابل تجدید پذیر،
استفاده از شیوه های مختلف بازیافت،
حفاظت از محیط زیست در ارتباط با منابع تجدید پذیر مانند جنگل ها ،مراتع و خاک و جمع آوری گازهای گلخانهای
و دی اکسید کربن در سرلوحه فعالیتهای صنایع باید قرار گیرد
در جوامعی که بدنبال توسعه پایدار هستند توصیه می شود که از منابع انرژی تجدید پذیر و یا راهکارهای افزایش
کارایی استفاده نمایند.
کمک به جوامع فقیر و تنوع بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی آنها در جهت کاهش بهره برداری بیش ازحد از منابع
طبیعی.
همکاری دولتها در جهت کاهش صدمات محیطی و مبارزه با آلودگیهای محیطی در سطح منطقه ای و جهانی تدوین
استانداردها و معیارهای مصرف انرژی ،اجرای برنامههای صرفهجویی انرژی ،مدیریت انرژی دربخشهای مختلف،
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چکیده
این پژوهش در راستای شناسائی اشکال ژئومورفولوژیکی و معرفی نواحی مستعد ژئومورتوریستی در کنار طبیعت
بکر حوضه آبخیز لوندویل در جنوب شهرستان آستارا را مدنظر دارد .شناسائی و معرفی نواحی مستعد توسعه
ژئومورفوتوریسم با استفاده از اشکال ژئومورفولوژیکی حوضه مورد ارزیابی قرار گرفت .هریک از پارامترهای ارائه
شده در این پژوهش از قبیل :موقعیت حوضه ،توپوگرافی ،زمین شناسی(انواع سازندها) ،ژئومورفولوژی ،تکتونیک،
لیتولوژی (واحدهای سنگی ،بررسی نفوذپذیری ،مقاومت سنگ ،رخسارهها) ،پوشش گیاهی ،منابع اراضی و وضعیت
اقلیمی (تعیین نوع اقلیم ،جریانهای عمومی ،دما ،بارندگی ،رطوبت ،باد) بطور جداگانه بررسی و برای هر یک نقشه
و جداول و نمودار تهیه گردید.داده های حاصل از بازدیدهای میدانی استفاده شده و میزان قابلیت و توانمندی
ژئومورفوتوریستی منطقه بر اساس روش پرالونگ بررسی شد .الیههای فوق طبق هدف مورد نظر و براساس ارتقاء
سطح ژئومورفوتوریسم کالسبندی شد .تجزیه و تحلیل ،جمع بندی و ارزیابی دادهها با استفاده از نقشهها که
توسط نرم افزار اتوکدتهیه گردید صورت پذیرفت .مختصات جغرافیائی و طول و عرض نقاط مورد نظر توسط
مکانیاب  GPSبررسی و در نهایت نقشه پهنهبندی نواحی مستعد ژئوتوریسم منطقه تولید شد .نتایج بدست آمده
نشان میدهد که با در نظر گرفتن توأم یافتهها در بخش امکان سنجی نواحی مستعد توسعه ژئومورفوتوریسم و
یافته های تحقیق در بخش ژئومورفولوژیکی که بر اساس روش پرالونگ امتیازدهی و رتبه بندی شدند آبشار
بارزو(التون) به علت سابقه تاریخی و ارزش ژئومورفوتوریستی و چشم انداز زیبای طبیعی پیرامون آن به علت کسب
باالترین امتیاز ،از با اهمیتترین اشکال ژئومورفوتوریستی حوضه ارزیابی شده است.
واژگان کلیدی :ژئومورفوتوریسم ،حوضه لوندویل ،ژئومورفولوژیک ،روش پرالونگ ،اشکال ژئومورفولوژی.

 -6مقدمه
چشم اندازها و مکانهای خاص ژئومورفولوژیکی(،1ژئومورفوسایتها) به خودی خود و یا در ترکیب با مواریث فرهنگی ،تاریخی
و اکولوژیکی ،توانهای بالقوه ای را در راستای گردشگری پایدار ،آموزش و درک ارزش چشماندازها عرضه میدارند( Coratza et
 .)al: 2008: 107مطرح شدن رابطهی مسایل ژئومورفولوژیکی با گردشگری به زمانی بر میگردد که لئوپولد( Leopold: 1949:
 ) 5اخالق زمینی را زمینه ساز و الزمه اخالق خدمات گردشگری دانست .در سالهای اخیر این موضوع در قالب بررسی عملکرد
سیستمهای مورفوژنتیک در ارتباط با مسائل ژئوتوریسمی ،مورد توجه پژوهشگران و محققین قرار گرفته است( Brandolini:
 .)2006: 565جذابیتهای گردشگری متناسب با میزان جذابیت های خود می توانند گردشگران را به سوی خود جلب نمایند.
در واقع ساختار گردشگری یک مکان در برگیرنده عواملی است که می تواند انگیزه بیشتری را برای تقاضای گردشگری در آن
مکان فراهم آورد(.)Law:2002:142-158
1.Geomorphologic attractions
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جاذبه های ژئومورفولوژیکی ،آب و هوایی ،آب های شفابخش ،پوشش گیاهی و گونه های جانوری ،همراه با غارها و آبشارها و
آبگیرها و جریان آبها در مطالعات و سیاست گذاری های اقتصادی توریسم از جمله مهمترین عوامل بحساب می آیند
( .)Fennel:1999:315ژئوتوریسم ،1یکی از روشهای نو در ارائه جاذبههای توریسمی است که کامالً از اصول توریسم تبعیت
میکند .ترکیبی از زمینشناسی ،ژئومورفولوژی ،گردشگری چشمانداز منابع طبیعی ،لندفرمها ،2سنگها و کانیها با تأکید بر
فرآیندهای بوجود آورنده این میباشد (نجفی و همکاران .)12 :1933 ،به عبارتی ژئوتوریسم شاخهای از اکوتوریسم ،9است که در
آن شخص بازدید کننده به دنبال مشاهده جاذبه های ژئومورفولوژیکی ،یافتههای دیرینه انسان شناسی و ...است (بیاتی خطیبی،
 .)2 :1933مـکانهای تـوریستی ژئـومـورفـولـوژیکی همـانند منطقـه التــون در شهــر لـــوندویــل و یــا بــه قـــول
پـــرالـــونگ ( )Pralong:2005:190سرمایه های ژئومورفولوژیکی به صورت اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژیکی تعریف می
شوند که بنا به درک انسان از عوامل تأثیرگذار زمین شناسی ،ژئومورفولوژیکی ،تاریخی و اجتماعی این مکان ها ،دارای ارزش
زیبایی شناختی ،علمی ،فرهنگی تاریخی و یا اجتماعی اقتصادی هستند ( Panizza and Poacente:1993:13-18:
.) Quaranta:1993
ژئومورفوسایت ها عبارت از اشکال زمین ساختی هستند که به واسطه آگاهی و بهرهجویی انسان یک ارزش علمی ،تاریخی -
فرهنگی ،زیبایی شناختی و یا اجتماعی– اقتصادی پیدا کرده اند .آنها ممکن است به صورت منفرد و یا چشم اندازههای گسترده
وجود داشته باشند و امکان دارد به واسطه اثرات فعالیتهای انسانی تغییر یافته ،آسیب دیده و حتی تخریب شوند (Reynard et
) .al: 2005: 288ارتباط بین گردشگری با مکانهای زمین شناسی و ویژگیهای آنها ،شامل سایتهای ژئومورفولوژی ،1و مناظر
میتواند بعنوان یک پدیده جدید و زیرمجموعهای از زمین شناسی و گردشگری مطرح شود (.(Bernard joyce:2010:53
ژئــومــورفولوژی علــم مطالعه لنــدفــــرمهــای زمیـــن است ( .(Rao:2002:49-39و اصطالح مکان ژئومورفولوژیکی بعنوان
مخفف سایت ژئومورفولوژیکی معرفی شده است (.(Panizza:2001:5
با توجه به نقش اشکال ژئومورفولوژی در گردشگری در چند سال اخیر مطالعات زیادی در این زمینه در ایران و جهان صورت
گرفته که از جمله این تحقیقات میتوان به ) (Tourtellot: 2004: 1در کتاب خود با عنوان ژئوتوریسم به نقش اشکال
ژئومورفولوژی در توسعه گردشگری (Reynard et al: 2005: 286)،به مفهوم ژئومورفوسایتها،6و جاذبههای آنها(Connor et ،
) al: 2005: 135به نقش چشمههای آبگرم یا ترمال در ایجاد فرصتهای گردشگری (Brandolini et al: 2006: 563)،به نقش
مخاطرات ژئومورفولوژیکی بر آسایش گردشگران در منطقه پیک ریل ایتالیا (Coratza et al: 2008: 106) ،به مدیریت
ژئومورفولوژیکی جهت امنیت و آسایش گردشگران در نواحی کوهستانی (Pellegrini et al: 2010: 441) ،رابطه میان ژئوتوریسم
و مخاطرات ژئومورفولوژیکی پرداخته (Pralong:2005)،به ارزیابی پتانسیلهای ژئوتوریسمی و استفاده از سایتهای ژئومورفولوژی
پرداخت .همچنین) (Brandolini et al:2006به نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی بر آسایش گردشگران در منطقه پیل ریل ایتالیا
و) (Coratza et al:2008بر بررسی مدیریت ژئومورفوسایتها جهت آسایش گردشگران در نواحی کوهستانی پرداختهاند .به دلیل
گسترش ارتباطات و افزایش نسبی سطح رفاه مردم در سالهای اخیر ،صنعت گردشگری در کشورمان ایران رو به توسعه و رشد
است.
در ایـران نیـز تحقیقـات پـراکندهای هـم چـون (ثــروتی و همکــاران )1 :1936،به تــأثیر اشکال ژئومورفولوژیکی در ایجاد
فرصتهای برنامهریزی در استان همدان( ،ثروتی و همکاران )29 :1931 ،به بررسی اشکال ژئوتوریسمی و راهبـردهای تـوسعه
گـردشگـری استـان فـارس( ،احــرار رودی وهمکاران )69 :1931،به نقش اشکال ژئومورفولوژی منطقه چابهار درجذب گردشگر،
(رحمانی ) 1 :1931،به قابلیت و توانمندیهای گردشگری اشکال ژئومورفولوژی در زاگرس ،پرداختهاند .در ارزیابی توانمندیهای
اکوتوریسمی مکانهای ژئومورفولوژیکی آسیاب خرابه به روش پرالونگ (مختاری )21:1933 ،نتایج نشان داد مکان های طرح شده
قابلیت طرح بعنوان یک مکان توریستی ژئومورفولوژیک را دارند و می توان آنها را جزء منابع طبیعی و گردشگری منطقه به شمار
1. Geotourism
2. Landforms
3. Ecotourism
4. Geomorphologic
5. Geomorphosite
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آورد ( .بیاتی خطیبی و همکاران )1933،در پژوهشی به مطالعه ژئوتوریسم ،رویکردی نو در بهرهگیری از جاذبه های
ژئومورفولوژیکی غار کرفتو دراستان کردستان پرداختند .در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم ها
بر اساس روش پرالونگ در شهرستان داراب (شایان ) 19:1933 ،نتایج نشان داد که شش لندفرم محدوده مورد مطالعه قابلیت
طرح بعنوان یک مکان توریستی ژئومورفولوژیک را دارند .در این حوضه اشکال ژئومورفولوژیکی زیبایی بر اثر تغییر و تحوالت
ژئومورفیکی و اقلیمی شکل گرفتهاند که چشماندازهای جالبی را پدید آورده است .در این مقاله سعی شده است ضمن شناسائی
اشکال ژئومورفولوژی و امتیازدهی به این لندفرمها و ویژگیهای آنها ،توانمندی ژئومورفوتوریستی مرتبط با خصوصیات این اشکال
را نیز مورد مطالعه قرار داده شود.

 -2بیان مسأله
رشد روز افزون جمعیت ،بیکاری ،پیامدهای زیست محیطی و موارد دیگر نیاز به شناسائی مکانهای جدید و فعالیتهای جدید
جهت تکوین و پیدایش محیطهائی نو در راستای باال بردن درآمد سرانه افراد در کنار حفظ محیط زیست میباشد دراین میان
آنچه امروزه در اکثر کشورهای جهان بعنوان یک نوع فعالیت جدید در حال ظهور است فعالیتهای گردشگری است .ژئوتوریسم از
علوم مختلف زمین شناسی الهام میگیرد و عالقهمندان به طبیعت و پدیدههای زمینشناسی را برای بازدید از جاذبههای زیبای
زمین دعوت میکند .ژئوتوریسم یا گردشگری زمین شناسی امروزه مخاطبان وسیعی به خود گرفته است مخاطبان ژئوتوریسم نه
تنها کارشناسان و متخصصان زمین شناسی و ژئومرفولوگ ،بلکه گردشگران عادی و عالقه مندان به طبیعت هستند .این افراد نه
تنها از پدیدههای زمین شناسی لذت می برند بلکه از نحوه پیدایش و استقرار آنها نیز اطالعاتی حاصل مینمایند(شایان:1932 ،
 .)16میدانیم ورود یک توریسم خارجی برابری میکند با ایجاد یک شغل در داخل ،و از میان انواع توریسم ها ،ژئوتوریسم از
اهمیت باالئی برخوردار است زیرا از جمله رشتههای گردشگری وابسته به طبیعت است که به معرفی پدیدههای زمین ساخت به
گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها میپردازد .استان گیالن جلوه گاه زیبایی از نمونههای طبیعی تاریخی فرهنگی اقلیمیو
اکولوژیکی کشور است .گیالن به برکت مواهب طبیعی سابقه تاریخی و فرهنگ مهمان پذیری پتانسیل بالقوه ای برای گسترش
گردشگری دارد ،عــــالوه بر این از دو هزار و  121اثــر تاریخی شامــل بناهگاه ها ،محوطــهها ،قلعهها ،غارها و گورستانهای
تاریخی دارد(حاجی امیری.)11:1932،
سواحل دریاچه خزر در استان سرسبز گیالن از جمله زیباترین و جذابترین مناطق توریستی ایران محسوب میشود این
سواحل تنها مورد توجه میلیونها گردشگر داخلی نیست بلکه همواره به عنوان مقصد جهانگردان نیز مورد توجه است .اعتدال آب
و هــوایی و نیز ریزش فراوان باران باعث شده است این مناطق از پوشش گیاهی غنی برخوردار باشد تراکم درختان از یک سوی
و دامنههای سلسله جبال البرز و سواحل دریاچه خزر از سوی دیگر سبب شده سواحل گیالن که به  222کیلومتر میرسد بسیاری
از ش هرهای استان از جمله ،شهرستان آستارا ،شهر لوندویل را به طــــور مستقیم در کنار خود دارد و دیگر شهرهای استان نیز
با اندک فاصله از سواحل قرار گرفته است(عدالت.)1931:3،
لوندویل شهر گل های بنفش با پتانسیل گردشگری باال و مناظر منحصر به فرد کنار حوضه لوندویل چای در کنار جنگلهای
تالش در منطقه غرب استان سرسبز گیالن قرار دارد و دارای  113کیلومتر مربع وسعت ،که حوضه آبخیز لوندویل چای را بطول
 16کیلومتر در خود جای داده است که شامل سه قسمت جلگه ای ،کوهپایه ای و کوهستانی است و قابلیت باالئی از لحاظ دارا
بودن اشکال ژئومرفولوژی همچون انواع لغزشها و رانشها ،انواعسنگها ،صخرهها ،پرتگاههای صخرهای ،چشمههای زیرزمینی،
دشتهایآبرفتی ،تپهها ،کوهها ،آبشارها ،برکهها وآبگیرها ،آبگرم ،پوشش گیاهی و جانوری ،مراتع و سواحل دریا و انواع درختان،
اقلیم مختلف آب هوایی ،اماکن طبیعی ،قلعهها و ابنیه قدیمی میباشد(عدالت .)3 :1931،اساس تحقیق بر شناسائی و معرفی
هرچه بیشتر و بهتر منطقه و حوضه مورد مطالعه از لحاظ ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم استوار میباشد زیرا چشم اندازهای طبیعی
مسیر حوضه و ارتفاعات منطقه التون در کن ار حوضه لوندویل با وجود اشکال مختلف ژئومورفولوژیکی در قسمتهای مختلف
حوضه زیبایی خاصی به آن بخشیده و حضور هر چه بیشتر ژئوتوریسمهای مشتاق را پر رنگ تر می سازد.
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 -9روششناسی تحقیق
شیوه گردآوری اطالعات در این تحقیق ،اسنادی و میدانی است .در بخش اسنادی که مبتنی بر مطالعات کتابخانهای است ،با
مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی و کتابها و مطالعات موجود مرتبط با موضوع و پس از فیشبرداریهای الزم ،نسبت به
طبقهبندی آنها اقدام گردید.در بخش میدانی نیز ،به صورت زیرعمل شد:
د) تهیه گزارش نهایی
ج) بازدید صحرایی
ب) جمعآوری عناصر اقلیمی ،زمین شناسی
الف) مشاهده
با بررسی نقشههای توپوگرافی در بازدیدها ،اشکال زمین ساخت ،شناسائی و موقعیت هر یک از آنها مشخص گردید و ویژگیهای
هر یک از این اشکال در جداول و کارتهایی با عنوان کارتهای شناسایی و یا اشکال ژئومورفولوژیک تنظیم شده است .پس از
تکمیل برگه های مربوط جهت امتیازدهی به هر یک از اشکال زمین ساخت برای تعیین میزان پتانسیل و ارزیابی توانمندیهای
زمین گردشگری به تفکیک مکانهای ژئوموفولوژیکی ،از مدل پرالونگ( )2226استفاده گردیده است .بر اساس این مدل جهت
ارزی ابی توانمندی گردشگری هر یک از لندفرمهای ژئومورفولوژیکی از چهار معیار (زیبایی ظاهری ،علمی ،فرهنگی-تاریخی و
اقتصادی-اجتماعی) قابل بررسی و کنکاش می باشند .پس از شناسائی لندفرم های ژئومورفولوژی منطقه و حوضه مورد مطالعه،
خصوصیات و ویژگیهای این اشکال در برگه هایی بنام کارت شناسایی لندفرم های ژئومورفولوژیکی تنظیم شده است(جدول .)1
جدول  -6کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی ،جهت سند ارزیابی و مدیریت مکانی(مأخذ :نویسنده)
کارت شناسایی لندفرم های ژئومورفولوژیکی
شناسه

موقعیت

ژئومورفولوژی

شاخص
نام محلی:
موقعیت نسبی:
موقعیت ریاضی:
ارتفاع از سطح دریا:
نزدیکترین مرکز جمعیتی:
فاصله از مرکز استان و شهرستان:
نحوه زایش:
فرآیندهای غالب:
سن:
سنگ شناسی:
پدیده های ژئومورفولوژی:
زمینه مطالعاتی:
سازند اصلی:
سازندهای مجاور:
میزان اهمیت:

گردشگری

زمینه گردشگری

علمی-آموزشی:
عموم مردم:
نحوه دسترسی:
خدمات گردشگری:
کاربری اراضی اطراف:
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 -4روش پرالونگ()2331
 -6-4بررسی معیار گردشگری مکانهای ژئومورفیکی
معیارهای خاصی برای تعیین هر یک از جنبه های گردشگری در لندفرم های ژئومورفولوژیکی از جمله زیبایی ظاهری ،علمی،
فرهنگی-تاریخی و اقتصادی -اجتماعی مشخص شده است .با چنین وضعیتی ،میزان توانمندی گردشگری یک لندفرم عبارتند از
میانگین چهار شاخصه فوق و شکل زیر بیان می شود.

ارزش گردشگری=((ارزش اجتماعی – اقتصادی  +ارزش فرهنگی و تاریخی  +ارزش علمی  +ارزش زیبایی))
در این فرمول وزن هیچکدام از جنبههای معیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا زیاد نیست زیرا دلیل خاصی برای اهمیت
کم و زیاد یکی از آنها بر دیگری در تعیین قابلیت های نظری و تئوریکی لندفرم های ژئومورفولوژی وجود ندارد .معیار زیبایی
ظاهری یک لندفرم ژئومورفولوژیکی به جنبه های دیدنی و تماشایی ذاتی آن بستگی دارد .ارزش علمی این لندفرم ها بر اساس
شاخص هایی همچون نادر بودن ،جایگاه آموزشی و پژوهشی ،برخورداری از ارزش جغرافیایی دیرینه و ارزش زیستی محاسبه می
گردد .در ارزیابی عیار فرهنگی بر قابلیت های فرهنگی-هنری ،آداب و رسوم فرهنگی رایج در لندفرم تأکید می شود .و ارزش
اقتصادی -اجتماعی بستگی به قابلیت های بهره برداری و کارآفرینی آن در زمینه گردشگری و تفریحات دارد .در این راستا هر
یک از ارزشهای لندفرم های ژئومورفولوژیکی با مقیاس امتیازدهی خاص بیان میشود و در نهایت ارزش کلی لندفرم از نظر آن
ارزش تعیین می شود.
)1ا رزش زیبایی ظاهری :محاسبه این ارزش ها بر طبق رابطه زیر و امتیازات آن بر اساس جدول( )2محاسبه می گردد.

امتیاز کل ارزش زیبایی ظاهری= ( امتیازبند +1امتیازبند +2امتیازبند +9امتیاز بند +1امتیازبند ) 6تقسیم بر6
جدول -2معیار و امتیاز در میزان ارزش زیبایی ظاهری لندفرم ژئومورفولوژیکی)(Pralong:2005

امتیاز

صفر

3/21

3/1

3/71

6

بند:1تعداد نقاط دیدنی

-

یک

دو یا سه

چهار  ،پنج

بیش از شش

بند :2متوسط فاصله تا نقاط
دیدنی بر حسب متر

-

کمتر از 62

بین  62تا
222

بین 222تا
622

یش از 622

بند:9مساحت بر حسب کیلومتر
مربع

-

کوچک

متوسط

بزرگ

بسیاربزرگ

صفر

کم

متوسط

بلند

بسیاربلند

رنگهای مشابه

-

رنگهای
گوناگون

-

رنگهای متضاد

معیار

بند:1ارتفاع
بند:6تباین رنگ ها با محیط اطراف

)2ارزش علمی :محاسبه ارزش علمی بر طبق رابطه زیر و امتیازات آن بر اساس جدول( )9محاسبه می گردد.

امتیاز کل ارزش علمی= (امتیازبند +1امتیازبند(+2امتیازبند(+)2/6×9امتیاز بند+)2/6×1امتیازبند +6امتیاز بند ) 3تقسیم بر6
جدول -9معیار و امتیاز در میزان ارزش علمی لندفرم ژئومورفولوژیکی)(Pralong:2005

امتیاز
معیار
بند :1جذابیت از نظر جغرافیایی
بند:2ویژگی های تجسمی
بند:9مساحت (نسبت به کل)
بند:1کمیابی
بند:6وضعیت مکان

3/21

3/1

3/71

6

صفر
-

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

صفر

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

-

کمتر از26

بین26تا62

بین62تا32

بیش از32

بیش از1

بین 6تا1

بین9تا1

بین1تا2

بی نظیر

تخریب شده

بشدت تخریب
شده

تخریب در
حد متوسط

اندکی تخریب
شده

بدون هرگونه
تخریب
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صفر

بند:3جذابیت اکولوژیکی

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

)9ارزش تاریخی-فرهنگی :محاسبه ارزش تاریخی-فرهنگی بر طبق رابطه زیر و امتیازات آن بر اساس جدول( )1محاسبه
میگردد.

امتیاز کل ارزش تاریخی-فرهنگی = (امتیازبند ( +1امتیازبند +)2×2امتیازبند +9امتیاز بند +1امتیازبند )+6تقسیم بر3
جدول -4معیار و امتیاز در میزان ارزش تاریخی-فرهنگی لندفرم ژئومورفولوژیکی)(Pralong:2005

امتیاز

صفر

3/21

3/1

3/71

6

بدون تعلق خاطر

ضعیف

متوسط

شدید

بسیارشدید

صفر

 1تا 6

 3تا 22

 21تا 62

بیش از 62

بدون هرگونه اثر یا ابنیه

ضعیف

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

بند:1جنبه های مذهبی و معنوی

صفر

ضعیف

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بند:6رخدادهای هنری و فرهنگی

هرگز

-

گاهگاهی

-

حداقل هر سال یکبار

معیار
بند:1جنبه های فرهنگی وتاریخی
بند:2مناظر پیکرنگاری
بند:9جنبه های تاریخی و باستانی

 )1ارزش اجتماعی -اقتصادی :محاسبه ارزش اجتماعی -اقتصادی بر طبق رابطه زیر و امتیازات آن بر اساس جدول( )6محاسبه
میگردد .امتیاز کل ارزش اجتماعی -اقتصادی = ( امتیازبند +1امتیازبند +2امتیازبند +9امتیاز بند +1امتیازبند ) 6تقسیم بر6
جدول -1معیار و امتیاز در میزان ارزش اجتماعی -اقتصادی لندفرم ژئومورفولوژیکی)(Pralong:2005

امتیاز

صفر

3/21

3/1

3/71

6

بند :1قابلیت دسترسی

بافاصله بیش ازیک
کیلومتری از
مسیرقابل دسترسی

با فاصله کمتر از
یک کیلومتری از
مسیرقابل دسترسی

قابل دسترس
ازطریق جاده
محلی

قابل دسترس از
طریق جاده ای با
اهمیت منطقه ای

قابل دسترس از
طریق جاده ای
با اهمیت ملی

بند :2مخاطرات طبیعی

غیرقابل کنترل

کنترل نشده

تاحدودی
کنترل شده

کنترل های
اختیاری

بدون خطر

کمتر از 12هزار نفر

بین  12تا 122
هزار نفر

بین 122تا
622هزار نفر

بین  622هزار تا
یک میلیون نفر

بیش از یک
میلیون نفر

کامل

محدود

-

نامحدود

بدون حفاظت

-

محلی

منطقهای

ملی

بین المللی

معیار

بند :9تعدادبازدیدکنندگان
در هر سال
بند:1سطح
حفاظتی
بند :6جذابیت

تمهیدات

ارزیابی عیار بهره وری لندفرم ژئومورفولوژیکی :شامل دو بخش بوده و همانند ارزیابی توانمندیهای گردشگری ،معیارها و
مقیاس هایی برای امتیازدهی هر یک از اجزاء مشخص شده است .که براساس ،توانمندیهای میزان بهرهوری با مشخصه های
میزان ( )Xو کیفیت ( )Yمیزان بهرهوری بیان میگردد .به عبارتی رابطه بین این دو معیار شدت بهرهوری (کم ،متوسط ،زیاد) را
ارزش بهرهوری= (ارزش میزان بهرهوری ،ارزش کیفیت)
مکان های ژئومورفولوژیکی بیان می کند.
میزان ارزش بهره وری :بیانگر میزان استفاده فضایی و زمانی از لندفرم های ژئومورفولوژیکی است .ارزش میزان بهرهوری از
رابطه زیر بدست می آید و امتیازبندی آن براساس جدول( )3محاسبه می گردد.

ارزش کل میزان بهروری= (امتیازبند +1امتیاز بند +2امتیازبند +9امتیازبند )1تقسیم بر1

11

سـال اول ،شماره دو ،زمستان 6931

جدول -1معیار و امتیاز در میزان ارزش بهره وری لندفرم ژئومورفولوژیکی)(Pralong:2005

امتیاز

صفر

3/21

3/1

3/71

6

بند :1مساحت مورد استفاده (هکتار)

صفر

کمتر از 1

بین  1تا 6

بین  3تا 12

بیش از 12

بند :2تعداد زیرساخت ها

صفر

1

بین  2تا 6

بین  3تا 12

بیش از 3

بند:9اسکان فصلی(روز)

-

از  1تا  32روز

از  31تا  132روز

از131تا 212روز

از211تا 932روز

صفر

کمتر از  9ساعت

بین  9تا  3ساعت

بین  1تا  3ساعت

بیش از  3ساعت

معیار

بند:1اسکان روزانه(ساعت)

کیفیت بهره وری :بر اساس چگونگی استفاده از چهار معیار گردشگری لندفرم های ژئوموفولوژیکی محاسبه وامتیازبندی آنها
بر اساس جدول ( )1ارزیابی می شود.
جدول -7معیار و امتیاز در میزان ارزشکیفیت بهره وری لندفرم ژئومورفولوژیکی)(Pralong:2005

امتیاز

صفر

3/21

3/1

3/71

6

بند :1استفاده از
زیبایی ظاهری

بدون هرگونه
تبلیغات

یک اقدام حمایتی
و معرفی یک
محصول

یک اقدام حمایتی
و معرفی چند
محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
یک محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
چند محصول

بند :2استفاده از ارزش
علمی

بدون هرگونه
امکان آموزشی

یک اقدام حمایتی
و معرفی یک
محصول

یک اقدام حمایتی
و معرفی چند
محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
یک محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
چند محصول

بند:9استفاده از ارزش
فرهنگی

بدون هر گونه
امکان آموزشی

یک اقدام حمایتی
و معرفی یک
محصول

یک اقدام حمایتی
و معرفی چند
محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
یک محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
چند محصول

بند:1استفاده از ارزش
اقتصادی(نفر)

بدون بازدید
کننده

کمتر از  6222نفر

بین  6222تا
 22222نفر

بین  22221تا
 122222نفر

بیش از 122222
نفر

معیار

برای تخصیص ام تیاز مناسب به هر یک از ارزش های فوق عالوه بر بررسی حوضه مورد مطالعه و انجام تحقیقات دقیق از
نظرات کارشناسان مرتبط و افراد بومی محلی استفاده شده است .سپس با این روش این امکان ایجاد می شود که از یک سو ،عیار
گردشگری اشکال مختلف ژئومورفولوژیکی و از سوی دیگر ،پتانسیل ژئومورفوتوریستی آنها را به صورت واقعی با هم مقایسه
کنیم(.)Pralong:2005:190

 -1معرفی منطقه مورد مطالعه
با توجه به اینکه ژئوتوریسم آن بخش از توریسمی است که جهت مشاهده اشکال و فرمهای زمین ساخت به مکانها و محلها
مراجعت می کند می باشد در محدوده تحقیق پراکندگی خطوط گسل منجربه شکلگیری انواع پرتگاهها و صخرهها و ستیغها
شده اند و فرآیند آتشفشان هرچند به وضوح قابل مشاهده نیست ولی غیرمستقیم در منطقه تأثیر گذاشته است و وجود چشمه
های آب گرم (پراکندگی چشمهها خود گواهی بر این امر است) در منطقه و در کنار آن آبشار در کنار خط گسل نشانگر فعالیت
آتشفشانی در زمانهای دور بوده است .شهر لوندویل مرکز بخش لوندویل در شهرستان آستارا ،گیالن قرار دارد.این شهر در طول
16
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جغرافیایی  13درجه و  62دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  93درجه و 13دقیقه شمالی واقع است .و ارتفاع متوسط آن از سطح
دریاهای آزاد  -12متر است .بخش لوندویل  113کیلومتر مربع وسعت دارد که از همین مقدار  626کیلومتر مربع در محدوده
شهری لوندویل قرار دارد .حوضه آبخیز لوندویل ،حوضه ای است کوهستانی و پر شیب که جزء زون جنگلی البرز غربی در شیب
شمالی آن محسوب می گردد .حداقل ارتفاع آن از سطح دریا  122متر و حداکثر  922متر می باشد .این حوضه در طول جغرافیایی
˝ 13˚ 11΄92تا ˝ 13˚ 62΄92و عرض جغرافیایی˝ 93˚11΄62تا ˝ 93˚ 22΄22واقع شده است .شکل( )1موقعیت حوضه لوندویل
را به ما نشان میدهد.

شکل  -6موقعیت حوضه لوندویل چای

 -1معرفی لندفرمهای ژئومورفولوژیکی محدوده مورد مطالعه
لندفرم های ژئومورفولوژیکی ممکن است که در بردارنده یک یا چند پدیده و چشم اندار ژئومورفولوژیکی باشند و اقدامات
انسانی می تواند آنها را دچار تغییر و تحول کند ،به آنها خساراتی وارد آورد کرده و در بعضی مواقع حتی آن ها را تخریب کند .در
تحقیقات جغرافیایی ،لندفرم های ژئومورفولوژیکی با عناوینی مثل سرمایه های ژئومورفولوژیک (،)Panniza et al: 1993: 13
جاذبههای ژئومورفولوژیکی ( ،)Carton et al: 1994: 365جشم اندازهای ژئومورفیکی ( ،)Reynard et al: 2007: 1و غیره بیان
وتوصیف شدهاند .بررسیها نشان داد که پنج مکان و لندفرم ژئومورفولوژیکی که مجموعهای از اشکال ژئومورفولوژیکی را در
بردارند ،در محدوده حوضه آبخیز لوندویل چای از شاخصترین اشکال می باشند و قابل تشخیص هستند .شکل ( )2پهنه بندی
ژئومورفوتوریستی حوضه را به ما نشان می دهد.
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شهر
پدیدههای ژئومورفولوژیکی

شکل -2پهنه بندی ژئومورفوتوریستی حوضه آبخیز لوندویل

البته عالوه بر این اشکال بودند همچون سنگ گریان ،گلین داشی ،آبگیر کوتکومه ،سنگ شیخ باباعلی ،منطقه التون آبگیرهای
پراکنده و آثار تاریخی فراوان ولی از بین این موارد پنج مکان و لندفرم زیر طبق جداول بعدی عبارتند از:
-1آبشار بارزو(التون) درشکل( -2 )9منطقه ستوم -9قلعه اسبینه  -1چشمه آبگرم(کوتکومه) -6آبگیر سه طبقه (دوینه
گول)

شکل -9آبشار بارزو( التون) در چهارفصل مختلف ،بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان 6931
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در این منطقه و کنار حوضه مورد مطالعه زمینه سرمایهگذاری برای احداث هتل سنتی ،ایجاد و احداث کمپ ورزش کوهنوردی
و صخرهنوردی ،ماهیگیری ،احداث مجتمع تفریحی توریستی ،احداث مرکز همایشها ،کمپینگ ،ویال ،شکارگاه ،احداث فضاهای
ورزشی ،اسکی روی برف و چمن وجود دارد .شکلهای( )1و ( )6منطقه ستوم و ژئوموفولوژی حوضه را به تصویر می کشد.

شکل -4منطقه ستوم،سنگ یکپارچه برونزد سنگی ستوم ،تیرماه 6931

شکل -1ژئومورفولوژی حوضه لوندویل

جدول های  12 ، 11 ، 12 ، 3 ، 3برگههای شناسایی لندفرمهای ژئومورفولوژیکی را نشان می دهد.
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سـال اول ،شماره دو ،زمستان 6931
جدول  -3کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی ،آبشار بارزو(التون)( ،مأخذ :نویسنده)
کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی آبشار بارزو
شناسه

شاخص

موقعیت

 نام محلی :بارزو یا آب فشارقوی موقعیت نسبی :جنوب غربی شهرستان آستارا موقعیت ریاضی 93 :درجه و  13دقیقه و  23ثانیه عرض شمالی و  13درجه و  12دقیقه و  13/19ثانیه طولشرقی
 ارتفاع از سطح دریا 1193 :متر نزدیکترین مرکز جمعیتی :روستای آسیوشوان -فاصله از مرکز استان و شهرستان132 :کیلومتر مرکز استان و  22کیلومتر شهرستان

ژئومورفولوژی

 نحوه زایش :دخالت جنس سنگی و تکتون یکی در طی دوران مختلف و تخریبات فیزیکی و رسوبگذاری وآبهایزیرزمینی در اثر درزها و شکاف های موجود در سنگ های آهکی.
 فرآیندهای غالب :انحالل سنگ آهک ،ایجاد شیارها ،شکستگیها در منطقه و فعالیتهای شدید تکتونیکی و راندگی،فرآیند جریانی و فرآندهای آنتروپوژنیک.
 سن :پیرسین(ائوسن میانی) سنگ شناسی :آندزیت و داسیت و بستر از نوع آهکی دولومیتی و کنگلومرای پلی ژنیک پدیده های ژئومورفولوژی :رودخانه لوندویل چای ،کوه اسپیناس ،کوه خانبالغی ،آبگیر سه طبقه دوینه گولزمینه مطالعاتی :پژوهش های میدانی ،علمی ،ژئومورفولوژیک  ،هیدرولوژی ،لیتولوژی ،توریسم علمی ،اکوتوریسم ،وژئومورفوتوریسم
 سازند اصلی :کنگلومرای پلی ژنیک و برش های ولکانیکی سازندهای مجاور :آندزیت و داسیت ،توف و بازالت میزان اهمیت :داری ارزش در سطح منطقهای ،ملی ،بین المللی علمی،آموزشی:اکوتوریسم ،ژئوتوریسم ،آب شناسی ،هیدرولوژی ،سنگشناسی ،باستان شناسی،رسوب شناسی ،زمین ساخت ،کاربری اراضی ،پژوهش های میدانی ،لیتولوژی

گردشگری

 عموم مردم :آشنا نمودن عموم مردم با نحوه شکل گیری آبشار و نقش آن در تحوالت ژئوتوریسمو پدیده های ژئومورفولوژیکی
زمینه
گردشگری

 نحوه دسترسی :از طریق جاده آسفالته شهر لوندویل تا آبگرم کوتکومه و بقیه را شوسه و کوهستانیتا آبشار
 خدمات گردشگری :فاقد امکانات الزم جهت امر گردشگری به جز چند کمپینگ بین راهی کاربری اراضی اطراف :زمینهای کشاورزی ،زراعی ،دامپروری ،زنبورداری ،باغ میوه ،سکونتگاه هایانسانی
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیطزیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
جدول  -3کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی ،منطقه ستوم( سنگ یکپارچه)( ،مأخذ :نویسنده)
کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی منطقه ستوم
شناسه

شاخص

موقعیت

 نام محلی :ستوم یا ستون موقعیت نسبی :شمال مرکز استان و جنوب غربی شهرستان آستارا موقعیت ریاضی 93 :درجه و  13دقیقه و  22/21ثانیه عرض شمالی و  13درجه و  11دقیقه و  16/36ثانیه طولشرقی
 ارتفاع از سطح دریا 1621 :متر نزدیکترین مرکز جمعیتی :روستای کوته کومه -فاصله از مرکز استان و شهرستان 136 :کیلومتر مرکز استان و  26کیلومتر شهرستان

ژئومورفولوژی

 نحوه زایش :فعالیت های زمین ساختی ،فعالیت تکتونیکی شدید ،کوهزایی دوران مختلف زمین شناسی فرآیندهای غالب :فرآیندهای فرسایشی ناشی از بارش باران های شدید ،فرسایش بادی و آبی ،هوازگی فیزیکی،فعالیت شدید تکتونیکی و فرآیندهای جریانی
 سن :پلئوسن سنگ شناسی :برشهای ولکانیکی همراه با جریانهای گدازه و گدازههای پیروکسن پدیده های ژئومورفولوژی :سنگ های یکپارچه ،هوازدگی فیزیکی ،رانش ،واریزه ،وجود طاقدیس ،برونزد سنگی زمینه مطالعاتی :پژوهش های میدانی و علمی ،توریسم ورزشی ،سنگ شناسی ،اکوتوریسم ،زیست محیطی وژئومورفوتوریسم
 سازند اصلی :برش های ولکانیکی همراه با جریان های گدازه ای و گدازه های پیروکسن سازندهای مجاور :کنگلومرای پلی زنیک و تناوب توف ماسه سنگ توفیمیزان اهمیت :داری ارزش در سطح منطقهای و ملی علمی،آموزشی :اکوتوریسم ،ژئوتوریسم ،سنگشناسی ،باستان شناسی ،زمین ساخت ،پژوهش هایمیدانی ،لیتولوژی

گردشگری

زمینه
گردشگری

 عموم مردم :آشنا نمودن عموم مردم با نحوه شکل گیری سنگ یکپارچه و برونزد سنگی و نقشآن در تحوالت ژئوتوریسم و پدیده های ژئومورفولوژیکی
 نحوه دسترسی :از طریق جاده آسف الته شهر لوندویل تا آبگرم کوته کومه و بقیه را شوسه وکوهستانی
 خدمات گردشگری :فاقد امکانات الزم جهت امر گردشگری به جز چند کمپینگ بین راهی -کاربری اراضی اطراف :زمین های کشاورزی ،زراعی ،دامپروری ،زنبورداری
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سـال اول ،شماره دو ،زمستان 6931
جدول  -63کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی ،قلعه اسبینه( ،مأخذ :نویسنده)
کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی قلعه اسبینه
شناسه

شاخص

موقعیت

 نام محلی :اسپیناس یا اسبونه موقعیت نسبی :شمال مرکز استان و جنوب غربی شهرستان آستارا و غرب شهر لوندوویل موقعیت ریاضی 93 :درجه و  13دقیقه و  12/92ثانیه عرض شمالی و  13درجه و 12دقیقه و  23/31ثانیه طولشرقی
 ارتفاع از سطح دریا1926 : نزدیکترین مرکز جمعیتی :روستای باش محله -فاصله از مرکز استان و شهرستان 132 :کیلومتر مرکز استان و  22کیلومتر شهرستان

ژئومورفولوژی

 نحوه زایش :دخالت پدیدههای زمین شناسی و تکتونیکی در طی دوران و تخریبات فیزیکی و هوازدگی وبرونزدسنگی
و تودههای نفوذی در حاشیه آن
 فرآیندهای غالب :فرآیندهای فرسایشی ناشی از بارش باران وتخریبات فیزیکی و شیمیایی و هوازدگی بیولوژیکیو انحالل
 سن :ائوسن سنگ شناسی :سنگ آهک دولومیت دار پدیده های ژئومورفولوژی :آبشار بارزو،آبگیر سه طبقه دوینه گول ،سنگ گریان ،آبگرم کوته کومه زمینه مطالعاتی :پژوهشهای میدانی و علمی ،باستان شناسی ،لیتولوژی ،توریسم ورزشی ،ژئومورفولوژیک ،دیرینهشناسی
 سازند اصلی :سنگ آهک دولومیت دار سازندهای مجاور :کنگلومرای پلی ژنیک میزان اهمیت :داری ارزش در سطح منطقهای ،ملی علمی،آموزشی :اکوتوریسم ،ژئوتوریسم ،سنگشناسی ،باستان شناسی ،زمینساخت ،پژوهشهایمیدانی ،لیتولوژی

گردشگری

زمینه
گردشگری

 عموم مردم :آشنا نمودن عموم مردم با نحوه شکلگیری سنگ برونزد سنگی و نقش آن در تحوالتژئوتوریسم و پدیدههای ژئومورفولوژیکی و آثار تاریخی آن
 نحوه دسترسی :از طریق جاده آسفالته شهر لوندویل تا آبگرم کوته کومه و بقیه را شوسه وکوهستانی
 خدمات گردشگری :فاقد امکانات الزم جهت امر گردشگری به جز چند کمپینگ بین راهی -کاربری اراضی اطراف :زمین های کشاورزی ،زراعی ،دامپروری ،زنبورداری
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیطزیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
جدول -66کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی ،آبگیر سه طبقه( ،مأخذ :نویسنده)
کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی آبگیر سه طبقه
شناسه

شاخص

موقعیت

 نام محلی :دوینه گول موقعیت نسبی :غرب شهر لوندویل و جنوب غربی شهرستان آستارا موقعیت ریاضی 93 :درجه و  13دقیقه و  13/12ثانیه عرض شمالی و  13درجه و 12دقیقه و  62/16ثانیه طولشرقی
 ارتفاع از سطح دریا1213 : نزدیکترین مرکز جمعیتی :روستای کوته کومه -فاصله از مرکز استان و شهرستان 136 :کیلومتر مرکز استان و  26کیلومتر شهرستان

ژئومورفولوژی

 نحوه زایش :دخالت پدیده های زمین شناسی و تکتونیکی طی دوران ،آبهای زیرزمینی در اثر شکاف های موجوددر سنگها و عمل فرسایش آبی
 فرآیندهای غالب :فرآیندهای فرسایشی ناشی از بارش باران و سیالب های بستر رودخانه ،رسوب گذاری ،تخریباتفیزیکی ،آبهای زیزمینی،اقلیم منطقه ،خصوصیات لیتولوژی تشکیالت مذکور ،پدیده های آندزیتی و داسیت
 سن :پلئوسن سنگ شناسی :برش های ولکانیکی همراه با جریان های گدازه ای و گدازه های پیروکسن پدیده های ژئومورفولوژی :وجود چشمه های مختلف آب شیرین ،آبگرم  ،آب درمانی و آبشار زمینه مطالعاتی :پژوهش های میدانی و علمی ،آب شناسی ،سنگ شناسی ،ژئومورفوتوریسم ،اکوتوریسم ،لیتولوژی،زیست شناسی
 سازند اصلی :برش های ولکانیکی همراه جریان گدازه ای ،دولومیت آهکی سازندهای مجاور :کنگلومرای پلی ژنیک -میزان اهمیت :داری ارزش در سطح منطقهای ،ملی

گردشگری

زمینه
گردشگری

 علمی،آموزشی :اکوتوریسم ،ژئوتوریسم ،آبشناسی ،هیدرولوژی ،سنگشناسی ،باستان شناسی،رسوب شناسی ،زمین ساخت ،کاربری اراضی ،پژوهشهای میدانی ،لیتولوژی
 عموم مردم :آشنا نمودن عموم مردم با نحوه شکل گیری آبگیر و نقش آن در تحوالت ژئوتوریسمو پدیده های ژئومورفولوژیکی
 نحوه دسترسی :از طریق جاده آسفالته شهر لوندویل تا آبگرم کوته کومه و بقیه را شوسه وکوهستانی
 خدمات گردشگری :فاقد امکانات الزم جهت امر گردشگری به جز چند کمپینگ بین راهی -کاربری اراضی اطراف :زمینهای کشاورزی ،زراعی ،دامپروری ،زنبورداری
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سـال اول ،شماره دو ،زمستان 6931
جدول  -62کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی ،چشمه آبگرم( ،مأخذ :نویسنده)
کارت شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی چشمه آبگرم
شناسه

شاخص

موقعیت

 نام محلی :آبگرم کوته کومه موقعیت نسبی :جنوب شهرستان آستارا غرب شهر لوندویل موقعیت ریاضی 93 :درجه و  13دقیقه و 13/39ثانیه عرض شمالی  13 ،درجه و  13دقیقه و  21/92ثانیه طولشرقی
 ارتفاع از سطح دریا 111 :متر نزدیکترین مرکز جمعیتی :شهر لوندویل -فاصله از مرکز استان و شهرستان 166 :کیلومتر مرکز استان و16کیلومتر شهرستان

ژئومورفولوژی

 نحوه زایش :دخالت فعالیت های زمین ساختی و آبهای زیرزمینی در اثر درزها و شکاف های موجود در سنگ هاو فعالیت های آتشفشانی در عهد قدیم و بخار خمیره سنگ های سوزان درون پوسته زمین
 فرآیندهای غالب :شرایط اقلیمی و تکتونیکی منطقه و همچنین خصوصیات لیتولوژیکی و تشکیالت آتشفشانی،پدیده های توسعه درزها و شکاف ها و پدیده انحالل و توسعه کانال های زیرزمینی و فعالیت ماگمایی و مورفولوژی
 سن:پلئوسن سنگ شناسی :تناوب توف و ماسه سنگ توفی پدیده های ژئومورفولوژی :پیدایش چشمههای فراوان در اطراف ،واریزه ،انحالل ،عوارض زمینه مطالعاتی :آبشناسی ،جغرافیایپزشکی و علمی ،پژوهشهای میدانی ،هیدرولوژی ،زیست شناسی ،دیرینهشناسی ،ژئوتوریسم و اکوتوریسم
 سازند اصلی :کنگلومرای پلی ژنیک سازندهای مجاور :تناوب توف و ماسه سنگ توفی میزان اهمیت :داری ارزش در سطح منطقهای ،ملی علمی،آموزشی :اکوتوریسم ،ژئوتوریسم ،آب شناسی ،هیدرولوژی ،سنگشناسی ،باستان شناسی،زمین ساخت ،پژوهشهای میدانی ،لیتولوژی ،آب درمانی ،جغرافیای پزشکی ،توریسم علمی پزشکی،
آب های زیرزمینی و چشمه های زیرزمینی

گردشگری

زمینه
گردشگری

 عموم مردم :آشنا نمودن عموم مردم با نحوه شکل گیری آبهای زیرزمینی و خواص پزشکی آنها ونقش آن در تحوالت ژئوتوریسم و پدیده های ژئومورفولوژیکی
 نحوه دسترسی :ز طریق جاده آسفالته شهر لوندویل تا آبگرم کوته کومه خدمات گردشگری :وجود امکانات زیر بنایی همچون راه  ،آب ،رستوران ،فوریت های پزشکی،اقامتگاه دارای گمپ های استراحتی و مسافرخانه و سرویس بهداشتی و...
 کاربری اراضی اطراف :زمینهای کشاورزی ،زراعی ،دامپروری ،زنبورداری ،باغ میوه ،سکونتگاه هایانسانی و تفریحی

 -7ارزیابی نهایی
با توجه بازدید میدانی و نتایج حاصل از نظرسنجی کارشناسان ،به هریک از ارزشها در روش برالونگ امتیاز داده شد .با
محاسبه ارزش گردشگری و بهره وری لندفرمهای ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه میتوان آنها را از نظر اعتبار ،ارزش و قابلیت
با یکدیگر مقایسه کرد جدول ( .)19پس از انجام چنین مقایسهای میتوان به میزان توانمندی و قابلیتهای ویژه هریک از
پدیدههای ژئومورفولوژیکی به راحتی دست یافت .در نتیجه برنامهریزان گردشگری و مسئولین مرتبط با آن ،اولویتهای خود را
میتوانند بر اساس آنها طبقه بندی و تنظیم نمایند.
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جدول -69آمار ارزیابی ارزش های ژئومورفوتوریستی و بهره وری لندفرم های ژئومورفولوژیکی محدوده مورد مطالعه به روش
پرالونگ (مأخذ ،نویسنده)
آبشار بارزو

منطقه ستوم

قلعه اسبینه

آبگیر سه طبقه

چشمه آبگرم

لندفرم ژئومورفولوژیکی

(التون)

(ستون)

(اسبونه)

(دوینهگول)

(کوتهکومه)

ارزش زیبایی ظاهری

2/1

2/36

2/36

2/6

2/6

ارزش علمی

2/31

2/32

2/36

2/66

2/1

ارزش تاریخی -فرهنگی

2/13

2/99

2/3

2/26

2/63

ارزش اقتصادی -اجتماعی

2/3

2/16

2/1

2/1

2/16

میانگین ارزش گردشگری

2/13

2/61

2/1

2/12

2/66

ارزش میزان بهرهوری

2/31

2/31

2/31

2/19

2/6

ارزش کیفیت بهرهوری

2/31

2/91

2/63

2/13

2/6

میانگین ارزش بهرهوری

 2/31خوب

 2/63متوسط

 2/33متوسط

 2/9ضعیف

 2/6متوسط

ارزش

با توجه به مقادیر بدست آمده از محاسبه ارزش گردشگری لندفرمهای ژئومورفولوژیکی محدوده مورد مطالعه و مقایسه آنها،
آبشار بارزو بیشترین امتیاز را ()2/13را به خود اختصاص داده و میتوان آن را به عنوان پرجاذبهترین لندفرم ژئومورفولوژیکی
دانست .آنچه ارزش و اهمیت گردشگری و ژئومورفوتوریستی آبشار بارزو را باال برده و آن را بر دیگر لندفرمها برتری بخشیده وجود
زیبایی ظاهری و ارزش علمی ،تاریخی ،اقتصادی و اجتماعی و همچنین وجود مجاورت آن در نزدیکی شهر لوندویل باعث شده
این لندفرم بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دهد .پس از لندفرم آبشار ،لندفرم قلعه اسپینه ( ،)2/1چشمه آبگرم (،)2/66
منطقه ستوم ( ،)2/61آبگیر دوینهگول ( )2/12بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند .به نظر میرسد از جمله مواردی که
بایستی به آن توجه کرد رابطه ای است که بین ارزش ها در حال حاضر وجود دارد که ارزش اقتصادی و ارزش علمی نیز نقش
قابل توجهی در باال بردن ارزش گردشگری لندفرم های این حوضه دارد .سه ارزش زیبایی ظاهری ،اجتماعی -اقتصادی و علمی
ارتباط نزدیکتری با یکدیگر دارد درحالی که روند افزایش یا کاهش ارزش تاریخی -فرهنگی رابطه کمتری را با دیگر ارزشها نشان
میدهد .ارزش زیبایی ظاهری و ارزش اجتماعی -اقتصادی لندفرمهای منطقه ستوم و آبگرمکوتهکومه به یک اندازه است.

 -3نتیجهگیری
در سالهای اخیر مناطقی همچون شهرستان آستارا و شهر لوندویل و در کنار آنها حوضه لوندویل چای تا ارتفاعات آبشار
بارزو مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است .دیدگاه اکثر این گردشگران بیشتر لذت بردن از زیباییهای چشم
اندازها بوده تا اینکه یک نگرش ژئوتوریستی باشد .در این پژوهش سعی شد ،ضمن اشاره به اهمیت موضوع ،ارتباطی بین ویژگیهای
ژئومورفولوژیکی حوضه و منطقه لوندویل چای با ژئومورفوتوریسم بر قرار کند و این موضوع را در چارچوب اشکال ژئومورفولوژی
در نقاط مختلف محدوده مورد مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد .نتایج نشان داد که حوضه آبخیز لوندویل چای با داشتن
اشکال متعدد ژئومورفولوژیکی قابلیت مطرح شدن به عنوان یک مکان ژئومورفوتوریستی را دارد و با توجه به اینکه تمام جاذبهها
و چشم اندازهای ژئوتوریستی آن با فرآیندها و سیستمهای ژئومورفولوژیکی در ارتباط بوده ،این فرآیندها مورد شناسائی و بررسی
قرار گرفتتند .بر طبق نتایج تحقیق اشکال و مناطق ژئومورفوتوریستی و مناظر بکر طبیعی همچون منطقه التون و ستوم و آبشار
بارزو ،آبگیرهای گردابیل و دوینه گول ،انواع چشمههای آب معدنی  ،آبگرمکوتهکومه ،سنگ گریان ،آق داشالر ،سنگ گلین داشی،
قلعه اسبینه ،سنگ برونزد ستوم  ،سنگ شیخ در محدوده مورد مطالعه شناسایی ومعرفی ومشخص شدند .ارزیابیهای نهایی نشان
داد که آبشار بارزو در منطقه التون به دلیل باال بودن ارزش ژئومورفولوژیکی دارای بیشترین میزان قابلیت و توانمندی در گردشگری
است .همچنین آبگیردوینهگول و آبگرمکوتهکومه وستوم وقلعه اسبینه در جایگاه بعدی قرار میگیرند.و همچنین مناطقی همچون
آق داشالر و مناطق باال دست بدلیل سختی در صعود به ارتفاعات نیز کمترین میزان توانمندی در میان اشکال ژئومورفولوژیکی
را داشته ،و بطور کلی می توان گفت که سایر اشکال ژئومورفولوژی حوضه از قابلیت متوسطی در گسترش گردشگری برخوردار
هستند .همچنین ارتباط نزدیکی میان ارزش های زیبایی ظاهری ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی اشکال زمین ساخت وجود دارد.
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عدم وجود امکانات رفاهی ،بهداشتی و خدماتی کافی در تمام نقاط مذکور ،عدم تبلیغات و معرفی توانمندی گردشگری ،عدم توجه
مسئولین و برنامه ریزان امر گردشگری از جمله مسایلی است که باعث کند شدن روند توسعه گردشگری پایدار اشکال
ژئومورفولوژیکی در حوضه مورد مطالعه شده است .به طور کلی مهمترین دستاورد این تحقیق ارائه دیدگاه و نگرشی تازه نسبت
به قابلیت وتوانمندیهای ژئومورفولوژیکی در چهارچ وب مفهوم ژئومورفوتوریسم است .انتظار می رود با پیگیری پژوهشگران
کشورمان ماهیت و پتانسیل اشکال ژئومورفولوژی در راستای توسعه ژئوتوریسم بیشتر از گذشته نمایان شود.
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تأثیر تنش کم آبی و غلظت های مختلف کود هیومیک اسید
بر رشد گیاه برگ بو
3

نسیبه سلطانی نژاد ،1مهشید معیری ،2فاطمه حسنکاری

 -1مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه 12
 -2مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه 12
 -9دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد تهران (علوم و تحقیقات)
f.hasankari@gmail.com

چکیده
بهمنظور بررسی تنش کم آبی و سطوح مختلف کود هیومیک اسید بر رشد گیاه برگ بو1آزمایشی در محوطه پارک
شهر به مساحت  62متر مربع در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در
مقایسه با شاهد آزمایش اجرا شد .در این تحقیق دور آبیاری در سه سطح (آبیاری پس از  3 ،1و 12سانتیمتر
تبخیر از سطح تشتک تبخیر) بهعنوان فاکتور اصلی و مقادیر اسید هیومیک در سه سطح ( 16 ،6،12سی سی در
لیتر ) به عنوان فاکتور فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که اثر دور آبیاری روی ارتفاع ،طول برگ،
عرض برگ و فاصله میانگره تأثیر مثبت و معنی داری دارد و افزودن اسید هیومیک در سه سطح مورد مطالعه روی
صفات ارتفاع ،طول برگ و وزن تر در سطح یک درصد معنی دار بود .بهنحویکه افزایش هیومیک اسید باعث
افزایش معنی دار صفات مذکور گردید .اثر متقابل دور آبیاری و هیومیک اسید صفات مورد مطالعه را تحت تأثیر
قرار نداد .بر اساس نتایج این تحقیق استفاده از هیومیک اسید در دور آبیاری باال جهت دستیابی به رشد قابل قبول
در گیاه برگ بو پیشنهاد می شود هرچند که اگر هیومیک اسید با آبیاری به موقع مورد استفاده قرار گیرد می
تواند تأثیر مطلوبی در رشد این گیاه داشته باشد.
کلیدواژهها :برگ بو؛ کم آبی ؛ هیومیک اسید؛ رشد.

مقدمه
برگ بو (  )Laurusnobilisدرختچه ای به ارتفاع  2تا  22متر ،با شاخه های نازک ،بی کرک ،برگها به طول  6تا  12سانتی
متر و به عرض  2تا  1سانتی متر ،مستطیلی ،سر نیزه ای ،باریک ،نوک تیز یا نوک دار ،بی کرک ،گلهای نر با  3تا  12پرچم،
همیشه یا اغلب با غده قاعده ای و گلهای ماده با  2تا  1پرچم عقیم و میوه آن به طول  12تا  16میلی متر ،تخم مرغی که به
هنگام رسیدن سیاه می باشد (مظفریان .)1933،گلهای ز رد رنگ و غیر قابل توجه برگ بو در اواسط بهار ظاهر می شوند .این
درخت نیاز به سایه آفتاب دارد ،نیاز آبی آن متوسط می باشد و در خاک های معمولی با زهکش خوب قادر به رشد است .برگ بو
در فضای سبز جهت کاشت در رفیوژهای عریض وسط خیابان کاربرد دارد و به دلیل هرس پذیر بودن و امکان ایجاد اشکال مختلف
می توان آن را به عنوان پرچین یا درخت تک نما در پارک ها به کار برد .از برگ ها نیز برای معطر کردن غذا استفاده میشود
(حجتی.م و اصالنی.ح .) 1931،از برگ بو در قدیم به عنوان چاشنی غذا و ماده معطر استفاده می شده ولی در حال حاضر در
صنعت داروسازی و فرموالسیون دارو مورد استفاده قرار می گیرد ( .)Santos et al, 2004له شده تازه برگ بو برای درمان بواسیر
) (Tuzlaci and Erol, 1999و زخم معده استفاده می شود ) .(Tuzlaci and Tolon, 2000برگ بوبه علت همیشه سبز و
معطر بودن و همچنین مقاومت نسبی در برابر خشکی چندی است برای کاشت در فضای سبز شهری مورد توجه قرار گرفته است
. Laurusnobilis

1
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همچنین این گیاه دارای مواد مؤثره ارزشمند از جمله تانن  ،روغن فرار ،رزین،موسیالژ و امالح مختلف معدنیمی باشد و دارای
خواص درمانی متعددی است.
تنش خشکی به مقدار زیادی فتوسنتز ،رشد و بقای گیاهان را در طی دوره رشد تحت تأثیر قرار میدهد .در این شرایط کمبود
رطوبت خاک عامل اصلی محدود کننده رشد می باشد به همین دلیل استفاده درست از منابع آبی بسیار حائز اهمیت می باشد.
علی رغم محدودیت منابع آب و توزیع مکانی نا مناسب آن در پهنه جغرافیایی ایران ،متأسفانه بهره وری و کارایی استفاده از این
منابع بسیار پایین است .در میان ویژگی های فیزیولوژیک ،وضعیت آب برگ ،پایداری غشا ،تغییرات فتوسنتز و عومل مرتبط با
آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .محتوای آب نسبی باالتر گیاه ،به معنی توانایی برگ در حفظ مقادیر بیشتر آب در شرایط
تنش است .بلوم و همکاران اظهار داشته اند ژنوتیپ هایی که بدون بستن روزنه های خود توانایی حفظ آب بیشتری دارند برای
مناطق خشک مناسب تر هستند .محتوای آب نسبی باالتر برگ ممکن است از طریق قابلیت تنظیم اسمزی و با توانایی ریشه در
جذب آب حاصل شود .تنش آب یکی از م همترین موانع محیطی در برابر فتوسنتز است .بسیاری از مطالعات در رابطه با تنش
خشکی کاهش در میزان فتوسنتز را نشان می دهد .قدرت گیاه در حفظ فتوسنتز ،محتوای نسبی آب برگ و ظرفیت فتوسنتزی
می تواند از مهمترین عوامل مؤثر در مقاومت به خشکی باشد .جایگزینی گیاهان دارای نیاز آبی پایین و کم توقع به جای گیاهان
دارای نیاز آبی باال یا استفاده از موادی مانند اسید هیومیک و  ...برای افزایش مقاومت گیاهان به تنش خشکی می تواند یکی از
استراتژی های مهم در این زمینه باشد .افزایش عملکرد از اهداف مشترک متخصصین اصالح نباتات می باشد بنابراین استفاده از
انواع کودهای طبیعی و از جمله اسید هیومیک بدون اثرات مخرب زیست محیطی جهت باال بردن عملکرد به خصوص در شرایط
متغیر محیطی می تواند مفید واقع شود .از اسید هیومیک به عنوان کود آلی دوستدار طبیعت نام برده می شود .مقادیر بسیار کم
از اسیدهای آلی به د لیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی دارند.
ترکیبات هوموسی مواد آلی دارای دو نوع اسید آلی مهم به نام های اسید هیومیک و اسید فولویک و جزء هیومین هستند که از
منابع مختلف نظیر خاک ،هوموس ،پیت ،لیگنیت اکسید شده ،زغال سنگ و  ...استخراج می شوند و در اندازه مولکولی و ساختار
شیمیایی متفاوت هستند .(Sebahatin and Necder, 2005) .اسید هیومیک با وزن مولکولی  92-922کیلو دالتن سبب تشکیل
کمپلکس پایدار و نامحلول با عناصر میکرو گردیده و دارای درصد کربن بیشتری نسبت به اسید فولویک می باشد ولی اسیدهای
فولویک اکسیژن بیشتری دارند .میزان گروه های کربوکسیل اسید فولویک بیشتر از اسید هیومیک است (Samavat and
) . Malakuti, 2005طبق بررسی های انجام شده تحقیقاتی در زمینه استفاده همزمان اسید هیومیک در زمان اعمال تنش در
برگ بو صورت نگرفته بر این اساس آزمایشی جهت تأثیر تنش کم آبی و غلظت های مختلف کود هیومیک اسید بر عملکرد گیاه
برگ بو در سال  1936درپارک شهر انجام شد.

مواد و روش ها
این آزمایش در مساحت  62متر مربع در پارک شهر در گلدانهایی با بافت خاک لومی –رسی با PH= 3/3و هدایت
الکتریکی  11/3میل ی موس بر سانتیمتر در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفیاجرا شد.جهت انجام آزمایش
درختچههای مستقر شده در گلدان هایی که از نظر مرحله رشدی و اندازه ،شرایط یکسانی داشتند انتخاب شدند.در این آزمایش
آبیاری بهعنوان عامل اصلی در سه سطح1،3و  12سانتیمتر تیخیر از سطح تشتک و کودهیومیک اسید به عنوان عامل فرعی در
سه سطح  6،12و  16سی سی در لیتر درچهار تیمار با سه تکرار در مقایسه با گیاهان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت .روش آبیاری
مورد استفاده در این طرح آبیاری با آبپاش بود و میزان آن برای هر گلدان  622سی سی در نظر گرفته شده بود .اولین نمونه
برداری پس از اعمال اسید هیومیک و تنش خشکی در تاریخ  29آبان  36انجام شد.در این آزمایش از هر تکرار نمونههای تصادفی
برداشت و صفاتی شامل ارتفاع گیاه،طول برگ ،عرض برگ ،فاصله میانگره و وزن ترمورد ارزیابی قرار گرفتند .برای تعیین وزن تر
از ترازوی دیجیتالی با دقت  2/1و برای اندازه گیری سایر صفات از خطکش استفاده شد .در پایان تجزیه اطالعات جمع آوری
شده برای هر یک از صفات و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح  6درصد انجام شد.
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نتایج
بهطور کلی با اف زایش تنش خشکی در گیاهان ،گیاه جهت مقابله با تنش از راهکارهای مختلفی از جمله افزایش طول ریشه
و فرستادن ریشه به اعماق جهت جذب آب و کاهش ارتفاع و کاهش سطح برگ و  ....استفاده می نماید در آزمایش انجام شده
تحت تنش های مختلف مشاهده گردید که در گیاهان شاهد تغییرات پیش بینی شده به وقوع پیوست اما در گیاهانی که از اسید
هیومیک در سطوح مختلف استفاده شده بود در سطح باالتر استفاده اسید هیومیک تأثیر بهتری در افزایش طول برگ و  ...در
گیاه مشاهده شد .بر اساس نتایج به دست آمده از جدول تجزیه واریانس افزودن اسید هیومیک در سطوح تبخیر مختلف در
افزایش طول برگ و ارتفاع و وزن تر تأثیر مثبت و بسیارمعنی دار و در سایر صفات مورد بررسی اثر مثبت و معنی داری را نسبت
به شاهد آزمایش نشان دادو استفاده از سطوح مختلف تبخیر در صفات مختلف مورد بررسی تأثیر معنی داری بهخصوص در فاصله
میا نگره داشته است (جدول .) 1اثر متقابل تأثیر اسید هیومیک و تنش آبیاری فقط روی صفت ارتفاع تأثیر مثبت و بسیار معنی
داری داشت.
مقایسه میانگین در سطوح مختلف نشان داد که در صفت طول برگ بیشترین میانگین در استفاده از هیومیک اسید با مقدار
 6سی سی و دور آبیاری  12سانتی متر تبخیر به دست آمد مقدار اسید هیومیک در سطح  16سی سی و دور آبیاری در 12
سانتی متر بیشترین میانگین عرض برگ به دست آمد که بر اساس این تحقیق استفاده از اسید هیومیک با دوزهای باالتر حین
تنش می تواند در افزایش طول و عرض برگ تأثیر مثبتی داشته باشد .بیشترین میانگین وزن تر در دور آبیاری  12سانتی متر و
شاهد آزمایش به دست آمد که با نتایج آماری تفاوت محسوس را نشان می دهد .بیشترین رشد گیاه در استفاده از اسید هیومیک
با مقدار  6سی سی و دور آبیاری  12سانتی متر به دست آمد که با نتایج آماری مطابقت دارد .بر اساس این تحقیق استفاده از
اسید هیومیک در دورهای آبیاری باال و تحت تنش میتواند در رشد گیاه برگ بو تأثیر مثبت و معنی داری داشته باشد .البته اگر
در دورهای کمتر آبیاری استفاده شود می تواند تأثیر بهتری در رشد گیاه برگ بو داشته باشد.
جدول  :6نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثر هیومیک اسید در زمان تنش در گیاه برگ بو
منابع

درجه

میانگین مربعات

تغییرات

آزادی

طول برگ

عرض برگ

وزن تر

فاصله میانگره

ارتفاع

تکرار

9

**1/913

**2/1233

2/22233ns

**1/9131

**933/6293

A

9

*

2/1163

*

**

**

2/2139

2/2112

Ea

3

B

9

**

AB

3

ns

Eb

93

ضریب
تغییرات

2/2362

2/2231

2/1123

ns
ns

2/211

2/2231

2/2221
**

2/2223

ns

2/2211

2/22223

2/2122

2/2139

2/22293

2/2

1/3

2/1

2/9663

2/2231
ns
ns

1/1131

2/2161

*

21/3611
9/3326

ns

23/9231

**

1/3192

2/333

1/12

2/2

2/2
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جدول  :2مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن
طول برگ

تیمار

عرض برگ

وزن تر

ارتفاع

آبیاری
شاهد

2/33c

1/23c

2/22fg

11/91b

 1سانتی متر

9/21bc

1/11b

2/22de

12/33b

 3سانتی متر

9/11b

1/29ab

2/21bc

19/12a

 12سانتی متر

9/13b

1/21ab

2/23ab

11/11a

هیومیک
شاهد

2/3c

1/13b

2/26bc

11/61b

 6سی سی

9/13b

1/23c

2/29cd

11/13a

 12سی سی

9/13b

1/22b

2/22de

12/29b

 16سی سی

9/26b

1/23a

2/22de

19/31a

آبیاری * هیومیک
شاهد شاهد

2/33c

1/16b

2/29cd

11/26b

شاهد هیومیک 6

9/23b

2/33c

2/21de

12/16a

شاهد هیومیک 12

9/21b

1/23bc

2/2fg

12b

شاهد هیومیک 16

2/39c

1/12b

2/22fg

11/6b

1

شاهد

2/33c

1/11b

2/21cd

11/32b

1

هیومیک 6

9/16b

1/22c

2/29cd

19/3a

9/19b

1/13b

2/22de

11/32b

هیومیک 16

9/22c

1/22b

2/21fg

19/1a

شاهد

2/32c

1/29ab

2/23b

11/1b

 3هیومیک 6

9/21a

1/16b

2/21bc

11/12a

 3هیومیک 12

9/21a

1/21a

2/29cd

12/16a

3هیومیک 16

9/96a

1/23a

2/29cd

11/16a

2/32c

1/2b

2/23a

12/22b

12

هیومیک 6

9/23a

1/13b

2/23b

16/91a

12

هیومیک 12

9/99a

1/96a

2/26bc

19/16a

12

هیومیک 16

9/13ab

1/93a

2/23b

16/9a

 1هیومیک 12
1
3

12
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تأثیر سبکهای تربیتی والدین بر رفتار زیست محیطی فرزندان در راستای
حفاظت از محیط زیست
سهیال صالحی
کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست
Ssalehi307@yahoo.com

چکیده
در قرن حاضر رفتارهای زیستمحیطی انسان ،به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیطزیست،
مورد توجه بسیاری از جامعهشناسان زیستمحیطی قرار گرفته است .در هر جامعهای افراد برخورد به نسبت
مشخصی در مورد محیطزیست از خود نشان میدهند که ممکن است این برخورد کامالً مسئوالنه یا کامالً
غیرمسئوالنه یا رفتاری بینابین این دو باشد .رفتار شهروندان در برخورد با محیطزیست اطرافشان عامل مهمی در
کاهش مخاطرات زیستمحیطی است و تنها تغییر در رفتار انسانی میتواند این مشکالت زیستمحیطی را کاهش
دهد .در این راستا شناسایی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیستمحیطی شهروندان ضروری است .از
آنجا که خانواده مهمترین بخش از محیط کودک است به همین دلیل قویترین عامل اجتماعی کردن کودکان
تلقی میشود .در واقع خانواده از عوامل مؤثر برتقویت رفتار مسئوالنه فرزندان است .بسیار مهم است که خانواده
چه شیوههای فرزندپروری را اتخاذ کند که موجب شود کودکان باورهای قوی بر تواناییهای خود داشته باشند و
بتوانند رفتارهای مسئوالنه نسبت به دیگران ،جامعه و محیط زیست اطرافشان از خود نشان دهند .مقاله حاضر با
روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانهای انجام شده است و هدف آن بررسی تأثیر سبکهای تربیتی

والدین بر رفتار زیستمحیطی فرزندان در راستای حفاظت از محیط زیست میباشد.
کلید واژه :سبکهای تربیتی  -رفتار زیستمحیطی -حفاظت از محیطزیست -محیط زیست

-6مقدمه
رفتار زیستمحیطی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای زیستمحیطی جوامع مدرن مطرح گردیده است .طرح
این مفهوم در بسیاری از رویکردهای زیستمحیطی حاکی از اهمیت نقش این رفتارها در محیط طبیعی است(امامقلی.)6 :1932،
امروزه محیطزیست از سطح ملی تا جهانی ،در معرض تهدیدهای جدی است .فهرست این تهدیدها از گرم شدن اقلیم زمین تا از
دست دادن تنوع زیستی و انواع آلودگیهایی که بشر برای مهار طبیعت و محیطزیست و در نهایت کسب قدرت و ثروت به کره
زمین تحمیل کرده و موجب تخریب آن شده ،متعدد است .تخریب محیطزیست و از بین رفتن آن مساوی با تخریب چرخه زندگی
و از بین رفتن امکان ادامه حیات است (اسمعیلزاده .)12 : 1933 ،
مصرف بیش از اندازه انرژی در منازل ،استفاده از محصوالت یکبار مصرف ،استفاده غیرضروری از وسایل حملونقل عمومی
غیراستاندارد ،جمعآوری و تخریب نکردن زبالهها به منظور بازیافت ،آسیبزدن به تنه درختان و از بینبردن جنگلها ،مکانهای
تاریخی و اماکن و تأسیسات شهری ،ریختن زبالهها در سطح شهر ،جنگل ،رودخانه و بسیاری از رفتارهای آسیبرسان به محیط
زیست همگی تحت تأثیر رفتارهای زیستمحیطی انسان روی میدهد (حاجیزاده .)31 :1939،
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در قرن حاضر رفتارهای زیستمحیطی انسان ،به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیطزیست ،مورد توجه
بسیاری ازجامعهشناسان زیستمحیطی قرار گرفته است(صالحی و امامقلی .)126: 1931،در هر جامعهای افراد برخورد به نسبت
مشخصی در مورد محیطزیست از خود نشان میدهند که ممکن است این برخورد کامالً مسئوالنه یا کامالً غیرمسئوالنه یا رفتاری
بینابین این دو باشد .این طیف وسیع از برخورد نسبت به محیطزیست ،تحت تأثیر متغیرها و عوامل بیشماری است که به طور
عمده به محیط اجتماعی فرد مربوط میشود (عقیلی و همکاران.)291 :1933 ،
بهگفته محققان عوامل مؤثر بر رفتارهای زیستمحیطی شامل :هنجارها ،باورها ،ارزشها ،متغیرهای جمعیتشناختی ،انجام
رفتار قابلیتهای عمومی و عادت به روش عملکرد استاندارد و غیره است .از طرفی انتخاب ارزشها ،باورها و هدفهای زندگی،
مشخصههای اصلی هویت را تشکیل میدهند .یکیاز عواملی که بر ایجاد یک هویت درست و موفق تأثیر میگذارد ،روابط والدین
با نوجوانان و شیوهی صحیح فرزندپروری است .روانشناسان معتقدند محیط خانه اولین و بادوامترین عامل در رشد شخصیت افراد
یک خانواده است .در واقع میتوان خانواده را به عنوان نظامی از روابط در نظر گرفت(نوابخش و فتحی .)91:1932 ،که یک سلسله
روابط عاطفی ،اجتماعی و فرهنگی بر آن حاکم است و به واسطه آن ارزشهای اخالقی ،معیارهای اجتماعی و به طور کلی فرهنگ
جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود(بیگدلی وماهروزاده.)12 : 1931،
روشهایی که والدین در تربیت فرزندان خود به کار میگیرند ،نقشی اساسی در تأمینسالمت روانی فرزندان آنها خواهد
داشت .بسیار مهم است که خانواده چه شیوه های فرزندپروری را اتخاذ کند که موجب شود کودکان باورهای قوی بر تواناییهای
خود داشته باشند (برنستاین )133:2223 ،1و بتوانند رفتارهای مسئوالنه نسبت به دیگران ،جامعه و محیط زیست اطرافشان از
خود نشان دهند.

-2محیط زیست
محیطزیست از دو واژه "محیط و زیست" تشکیل شده که در فرهنگ فارسی"محیط" به معنای احاطه کننده ،دربرگیرنده
(فرهنگ معین  )1936،و جایی که انسان در آن زندگی میکند ،اعم از کشور ،شهر ،جامعه یا خانواده و "زیست "2به معنی زیستن،
زندگانی و زندگی (فرهنگ عمید  1932به نقل از امامقلی )1932 ،تعریف شده است .بنابراین در اصطالح محیط زیست  ،زندگی
کردن در محیط احاطه شده و محیط در برگیرنده تعریف میشود .بدین ترتیب محیطزیست جدا از طبیعت و جامعهای که انسان
در آن زندگی میکند ،نیست .محیط زیست ،مجموعه عوامل طبیعی ،مصنوعی و اجتماعی است که بشر مستقیماً با آنها در تماس
بوده یا خواهد بود .این تماس عبارت است از تغییراتی که بشر در محیط خود ایجاد میکند و اثراتی که محیط بر انسان دارد(فقیهی
قزوینی)193:1916 ،

 -6-2اهمیت محیط زیست
محیطزیست موهبتی است خدایی که استفاده مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن میتواند تأثیرات بسیار مثبتی در
زندگی انسان داشته باشد(کیانی صبا .)2 :1931 ،داشتن محیط زیست سالم ،زمینهساز توسعه و پیشرفت هرجامعه است .انسان
بدون داشتن محیط زیستی امن و سالم ،قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی خود ادامه دهد .به همین جهت ،حفظ و حمایت از
محیط زیست و سالم نگه داشتن آن ،به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای ادامه حیات ،مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته
است .توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت آن در زندگی امروز نسل بشر امری است که نمیتوان از آن به سادگی گذشت.
اهمیت فرهنگسازی در این مقوله در ایران وظیفه ای است که باید به جد به آن پرداخت .در غیر این صورت در آیندهای نه چندان
دور محیطزیستی در ایران باقی نخواهد ماند که از آن حفاظت شود .استفاده از منابع طبیعی باید با توجه به نسلهای آینده
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انسانی و همچنین حفظ نسل و موقعیت سایر موجودات زنده کره زمین صورت پذیرد ،زیرا منابع کره زمین متعلق به همه
موجوداتی است که در آن زندگی میکنند (علوی مقدم.)113 :1931 ،

 -2-2مسایل زیست محیطی
امروزه ،تهدیدات زیست محیطی در مرکز مهمترین پرسشهای وجدان انسان قرن بیستویکم قرار دارد .این پرسشها افکار
عمومی جهان را به طرز نگرانکننده ای به خود معطوف کرده و حساسیت شدیدی نسبت به محیط زیست در سطح جهانی به
وجود آورده است.
ازدیاد جمعیت ،فراوانی محصوالت مصرفی ،باال رفتن سطح زندگی و افزایش تقاضای مردم ،پیشرفت تکنولوژی ،ضعف ارگان-
های اجرایی حکومتها در اجرای برنامهها و پروژههای اکولوژیکی حمایت از محیطزیست ،استفاده غایتگونه و غیراصولی از محیط
طبیعی توسط سرمایهداران و در نهایت کنشهای غیرمسئوالنه انسان ،نتایج ناگوار و خسارات نامطلوبی را به بار آورده و روزبهروز
این نتایج و خسارتها حادتر میشود که از جمله میتوان به تخریب محیطزیست و اراضی کشاورزی ،گرم شدن زمین ،آلودگی
هوا ،آب ،خاک ،کاهش منابع طبیعی و نابودی جنگل ها و مراتع ،کاهش منابع تولید انرژی و بروز انواع بیماریها اشاره کرد .این
تهدید ممکن است به قیمت پایان زندگی انسان بر روی کره زمین تمام شود(امامقلی.)1932:9،

-9-2رفتار زیست محیطی
از نظرمفهومی ،رفتارهای زیستمحیطی ،مجموعهای از کنشهای افراد جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک طیف
وسیع از احساسات ،تمایالت و آمادگیهای خاص برای رفتار نسبت به محیطزیست را شامل میشود (عقیلی و همکاران:1933 ،
.)291
رفتارمسئوالنه از شاخصهای انسان سالم است که تقویت رشد آن جز با شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مسئوالنه امکانپذیر
نخواهد بود .مسئولیتپذیری از ویژگیهای اصیل انسان است ،که رشد و تکامل فرد و جامعه انسانی و همچنین حفاظت از طبیعت،
در گرو آن است .بدین صورت که از طریق مسئولیتپذیری ،رابطهی انسان با خود ،هم نوعان و طبیعت ،متعادل میگردد (سهیلی،
 1931به نقل از پاشا وگودرزی .)1931 ،منظور از مسئولیتپذیری ،تعهد و مسئولیتی است که فرد نسبت به خودش (عقاید،
ارزش ها ،وظایف شغلی و خانواده) دیگران و اجتماع دارد .این احساس مسئولیت یکی از ویژگیهای شخصیتی انسانهاست که
عبارت است از قابلیت پذیرش ،پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست میشود و فرد حق دارد آن را بپذیرد یا
نپذیرد(علیپور1936،به نقل از طباطبایی و همکاران)1932،

 -4-2عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی
استرن ( )2222چهار نوع متغیر علی مؤثر بر رفتار زیستمحیطی را مطرح میکند( :مختاری ملکآبادی 3: 1939 ،و) 3
الف -عوامل نگرشی شامل :هنجارها ،باورها ،ارزشها؛ این عوامل زمینه عمومی را برای نیت زیست محیطی فراهم میکند که
آن هم به نوبه خود میتواند تمامی رفتارهای زیست محیطی را تحت تأثیر قرار دهد.
ب -عوامل زمینهای شامل :تأثیراتبینفردی ،انتظارات اجتماع ،تبلیغات ،قوانین حکومتی و سایر عوامل قانونی و نهادی و...
ج -قابلیتهای شخصی شامل :دانش ،مهارت ،داشتن وقت کافی برای انجام رفتار قابلیتهای عمومی و منابعی نظیر سواد،
پول ،قدرت و موقعیت اجتماعی .متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن ،تحصیالت ،نژاد و درآمد ،میتوانند معرفهای خوبی برای
این قابلیتهای شخصی باشند.
د -عادت :عادت به روش عملکرد استاندا رد ،یک عامل کلیدی موثر بر رفتار معنادار و سازمان یافته زیست محیطی است
(استرن 2222 ،به نقل از کریمی.)1933 ،

36

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیطزیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

کلموس و آیژمن نیز در سال ( )2222دست به تحلیل عواملی که تأثیرگذاری (مثبت یا منفی) بر روی رفتارهای محافظت از
محیط دارند ،زدند .آنها این عوامل را به سه دسته تقسیم کردند:

-1عوامل جمعیت شناختی
 -2عوامل خارجی (عوامل نهادی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی)
 -9عوامل داخلی (انگیزه ها ،مسئولیتها و اولویتها).
اگرچه آنها معتقد بودند که دستیابی به مدلی که تمام عوامل تأثیرگذار بر روی رفتارهای محافظت از محیط را دربر بگیرد،
نه شدنی است و نه مفید ،اما به این نکته اشاره دارند که این امر میتواند به روشن ساختن این مجموعه پیچیده کمک کند (کلموس
وآیژمن.)163 :2222 ،

 -9مهارت فرزندپروری
منظور از سبکهای فرزندپروری ،روشهایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود بهکار میگیرند و بیانگر نگرشهایی
است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع میکنند
(برک 2221 ،به نقل از محمدی .)1931 ،مهارتهای فرزندپروری شامل یادگیری مطالبی دربارهی چگونگی رشد و رفتار کودکان
و نوجوانان و اینکه در هر سنی چه رفتاری را از آنها باید انتظار داشت ،یادگیری راههای مثبت و مؤثر برای کنار آمدن با رفتارهای
ناشایست ،کسب مهارت در اطمینان خاطر دادن و محبتکردن به فرزندان و یادگیری خوب گوشدادن و صریح و قاطع صحبت
کردن میباشد(شریعتمدار .)16 :1933،
هر خانواده شیوههای خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار میگیرد .این شیوهها که سبکهای
فرزندپروری نامیده میشود متأثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره میباشد (هاردی
و همکاران 1339 ،به نقل از کریمی.)1933 ،
از آنجا که والدین بیشتر وقت خود را با فرزند خود میگذرانند ،روابط آنها با فرزندان و شیوههای تربیتی آنان میتواند نقش
مهمی در پیشرفت رفتار فرزندان داشته باشد .با این حال سطح آگاهی خانوادهها نسبت به شیوههای فرزندپروری کامل نیست و
این ناآگاهی میتواند ،مسایلی را در برقراری روابط با فرزندان ایجاد کند .بنابراین نگرشها ،اعتقادات و رفتارهای والدین که در
قالب الگوی خانوادگی یا شیوههای فرزندپروری نمود پیدا میکند ،عاملی بسیار مهم در تکوین شخصیت و تثبیت خصوصیات
اخالقی فرزندان و هویت محسوب میشود (کارگر شولی و پاکنژاد 1932 ،به نقل از طباطبایی.)1932،

-6-9ابعاد الگوهای تربیتی والدین
کودکان وقتی به بهترین وجه تربیت میشوند که از محبت و محدودیت برخوردار باشند .دارلینگ ( )1333با اشاره به دیدگاه
محققین میگوید :شیوههای فرزندپروری دارای دو عنصر مهم پاسخدهی والدین و مطالبهکنندگی والدین میباشد(بامریند1331،1؛
مککوبی و مارتین .)1339،برای شناخت شیوههای فرزندپروری مؤثر میتوان بهوسیله توجه دقیق به دو بعد رفتار والدینی یعنی
پذیرش /پاسخدهی و مطالبهکننده /کنترلکننده بودن گامهایی را برداشت (دارلینگ،استنبرگ1332 ،2؛ مک کوبی ،مارتین،9
 1339به نقل از سیگلمن.)1333 ،1
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الف) پذیرش /پاسخدهی (گرمی) :شامل حمایت و پرورش عاطفه مثبت بین والدین و کودک میباشد .پاسخ دهی عبارت است
از ابراز محبت ،مالحظه نیازهای فرزندان و استفاده از استدالل در تربیت آنان پاسخدهی والدین به عنوان گرم بودن حمایت و
رفتار همدالنه محسوب میشود.
ب) کنترل :شامل آن دسته از رفتارهای والدین است که رفتار کودک خود را هدایت می کنند مانند :راهنمایی و کنترل -
بازدارنده یا تسهیل کننده (مارتین 2223 ،به نقل از مرادی .)1931

-2-9عوامل مؤثر بر شیوه فرزندپروری
1

عوامل متعددی بر شیوه فرزندپروری والدین و روابط میان والدین تأثیرگذار است .ماسن این عوامل را در سه مقوله دسته
بندی کرده است که عبارتاند از:
الف) شخصیت والدین

ب) انتظارات والدین

ج) اعتقادات والدین

شیوهها و روشهای انضباطی والدین تحتتأثیرخصوصیات شخصیتی و نظام اعتقادات آنان شکل میگیرد .والدینی که از نظر
روانی سالم بوده و دارای بلوغ فکری هستند ،معموالً با فرزندان خود مهربان هستند و به نیازهای آنان توجه دارند .این نحوهی
ارتباط موجب امنیت عاطفی ،استقالل ،توان اجتماعی کودک میشود .سطح انتظارات والدین نیز بر شیوه فرزندپروری آنان تأثیر
میگذارد .والدینی که از کودک انتظارات زیاد دارند ،در صورت عدم دستیابی به آن غالباً به زور متوسل میشوند(ماسن و
همکاران 1931،به نقل از بیگدلی.)1931 ،
مارسیل ( )1331عوامل تأثیرگذار بر شیوههای فرزندپروری را شامل خلقو خو و حاالت روانی والدین ،خلق و خو و طبیعت
کودک و تفاوتهای فرهنگی والدین می داند .به نظر وی والدینی که دارای خلق و خوی تند هستند ،بیشتر از روش استبدادی
استفاده میکنند .البته والدین مقتدر گاه به هنگام ناراحتی از روش استبدادی کمک میگیرند .به نظر وی تفاوتهای فرهنگی
والدین در شیوه ی فرزندپروری آنان مؤثر است .طبقات مختلف اجتماعی بسته به فرهنگی که دارا هستند از شیوههای فرزندپروری
متفاوت بهره میگیرند(محمودیجسور 1936 ،به نقل از بیگدلی.)1931 ،
هدف همه سبکهای فرزندپروری شکلدهی بهشخصیت روانی و تقویت شایستگیهای کودک است .اهمیت به این دو هدف
و توجه به دو بعد از رفتارهای والدین یعنی پذیرش در برابر طرد و سختگیری در برابر آسانگیری موجب شده که امروزه محققان
در خصوص سبکهای فرزندپروری والدین و تأثیراتی که هر کدام از آنها بر رشد کودکان دارند ،به بحث و بررسی بپردازند و
الگوهای مختلفی را ارائه دهند .الگوهای فرزندپروری مک کوبی و مارتین ،2بامریند( ،)1332آلفرد آدلر ،9اریکسون ،دارلینگ و
استنبرگ( )1339وشیفر( )1336از جمله این الگوها میباشد که در این مقاله الگوی فرزندپروری شیفر را بیان میکنیم.

-9-9الگوی فرزندپروری شیفر
شیفر ( )1336روانشناس آمریکایی از جمله کسانی است که در رابطه با شیوههای فرزندپروری پژوهشهای بیشماری انجام
داده است .او بر اساس مشاهداتی که از تعامل کودکان  1تا  9ماهه با مادرشان انجام داد (غیاثوند )92 :1912 ،چهار الگوی
فرزندپروری را براساس دو بعد رفتار والدین یعنی آزادی و کنترل (سهلگیری در مقابل سختگیری) و سردی -گرمی(پذیرش
درمقابل طرد) ارائه نمودند(خواجهپور.)91:1931،
الف) پذیرش (گرمی) :شامل حمایت و پرورش عاطفه مثبت بین والدین و کودک میباشد.
ب) کنترل :شامل آن دسته از رفتارهای والدین است که رفتار کودک خود را هدایت میکنند مانند :راهنمایی و کنترل-
بازدارنده یا تسهیل کننده (محرابی 1939 ،به نقل از حسینینسب.)1931 ،
1.

Masein
Mccobey
3. Adler
2.
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بر اساس این دو بعد محبت و کنترل ،چهارگونه سبک تربیتی را در والدین میتوان توصیف کرد که عبارتاند از:
 -1والدین قاطع

 -2والدین مستبد

 -9والدین سهلگیر

 -1والدین بیتفاوت

والدین قاطع در عین حال که به نیازهای فرزندان توجه دارند به بیان انتظارات و توقعات خویش میپردازند و قواعد و
مقرراتی را در منزل اعمال مینمایند .والدین مستبد ،پذیرای نیازهای فرزندان نیستند اما بر اطاعت از قوانین تاکید دارند .والدین
سهلگیر برعکس والدین مستبد هستند .بدین معنی که محبت زیاد و مهار کمی را اعمال می کنند .والدین بیتفاوت در هر دو
بعد محبت و کنترل بیتوجهی می کنند .بدین معنا که نه پذیرای نیازهای فرزندان هستند و نه بر رفتار آنها نظارت دارند
(فوالدچنگ و همکاران .)3 :1933،
سهل گیری (آزادی و خودمختاری)

دموکراتیک
پذیرش
محبت و گرمی

بیش از حد بخشنده
حامی و بخشنده
افراط گر در حمایت

با فاصله
بی اعتنا
طرد کننده

متوقع متخاصم
مستبد و دیکتاتور

طرد

خصومت

کنترل (سخت گیری)

بر اساس این طرح عناوین داخل هر ربع دایره نشان می دهد که والدین از حیث هر دو بعد در چه وضعیتی ممکن است قرار
داشته باشند؛ مثال والدینی که بسیار سختگیر و کمی هم طردکننده هستند ،مستبد و دیکتاتور خوانده میشوند .اکنون به شرح
حاالت مختلف رفتار والدین نسبت به فرزندان میپردازیم:

الف) والدین با محبت (گرم) و آزاد گذارنده (سهلگیر)
این والدین کسانی هستند که معموالً در ذهن مردم به عنوان پدر و مادر نمونه شناخته میشوند .فرزندان این والدینغالباً
فعال ،اجتماعی و مستقلهستند .نسبت به دیگران محبت داشته ،خصومتی به خود و اطرافیانشان نشان نمیدهند .گاه احتماالً
کمی پرخاشگر و جاهطلب میشود (بهخصوص در خانه) .گرچه ظاهراً کودکان والدین سهلگیر ،شلوغ و پرفعالیت هستند ،جنبههای
قوی شخصیت آنان مانند :اعتماد به نفس ،دوستی  ،احساس استقالل و تمایل برای تسلط به محیط ،نکات ضعف آنان را از بین
میبرد (عظیمی 1933 ،به نقل از خواجه پور.)1931 ،

ب) والدین با محبت (گرم) و محدودکننده (مقتدر)
گاه والدین در ضمن نشان دادن محبت ،محدودکننده نیز هستند .اطفالی که زیر نفوذ این والدین رشد میکنند ،معموالً
حاالت اتکایی بیشتر صمیمیت و خصومت زیادتری در مقایسه با اطفال والدین سهلگیر نشان میدهند .در روابط خود با همساالن،
قدرتطلبی ندارند .ضمناً زمان محدودیت نیز اهمیت دارد .محدودیت اولیه (زمانیکه طفل کمتر از سه سال دارد) تأثیر زیادی در
رفتار او در دوران کودکی نسبت به محدودیت بعدی (از سه سالگی به بعد) خواهد داشت .محدودیت در سنین باالتر خصومت
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بیشتری در طفل بهوجود میآورد .محدودیت والدین سبب میشود کودک اتکا بیشتر ،فرمانبرداری ،ادب ،نظافت ،عدم پرخاشگری
و عدم تمایل برای رقابت با همساالن و به طورکلی استقالل فردی کمتری نشان دهد (عظیمی1933 ،به نقل از خواجهپور.)1931 ،

ج) والدین متخاصم (سرد) و آزادگذارنده (بیاعتنا و مسامحهگر)
عامل خصومت زمانی که با عامل آزادگذارندگی همراه گردد ،رفتار پرخاشگرانه و نظارت نشده را به شدیدترین وجهی در
کودک ظاهر میکند .تحقیق نشان میدهد والدین اکثر کودکان بزهکار از این نوع میباشند .اطفال پرخاشگر که رفتارشان با
مبادی و اصول اجتماع مغایرت دارد ،غالباً از خانوادههایی هستند که در آن والدین از عهدی نظارت رفتار آنها برنیامده و حاالت
خصومتآمیز نیز نشان میدهند(عظیمی 1933،به نقل از خواجهپور.)1931،

د) والدین متخاصم (سرد) و محدودکننده (مستبد)
این نوع والدین احساس خصمانه شدید در اطفال خودشان بهوجود میآورند .ولی به آنها اجازه ظاهر ساختن این احساس را
نمیدهند .گاه طفل بهطوری در محدودیت قرار میگیرد که حتی نمیتواند به طور خودآگاه خصومت را درک کند .والدین مستبد
حاالت عصبی درفرزندشان بهوجود میآورند .این اطفال در بزرگسالی دارای تمایالت خودکشی بوده ،میکوشند خودشان را آزار
دهند و در روابط اجتماعی خجول و گوشهگیر هستند .ترکیب عوامل خصومت و محدودیت ،ایجاد انزجار و نفرت میکند که
بخشی از آن به سوی خود فرد معطوف شده و به صورت کشمکش و ناراحتی درونی احساس میگردد (عظیمی 1933 ،به نقل از
خواجهپور.)1931 ،

-4هویت
شکلدهی شخصیتروانی و تقویت شایستگیهای کودک دو هدف عمدهی الگوهای فرزندپروری والدین میباشد (بامریند
 1331،به نقل از کارگرشولی .)1932،از میان عوامل اجتماعی برجستهترین تأثیر را والدین و نظام خانواده بر هویت فرد و چگونگی
شکلگیری آن ایفا میکند .بر اساس نظر اکثر صاحبنظران تأثیرپذیری فرد از خانواده غیر قابل انکار است و خانواده مهمترین
نهاد در شکلگیری هویت فرزندان تلقی میشود(شالتسیس و بالستین 1331 1به نقل از خواجهپور.)1933 ،
هر یک از این الگوهای ارائه شده توسط شیفر ،به نوبه خود در تشکیل سبکهای پردازش هویت در مدل بروزنسکی نقش
دارد .از نظر برزونسکی و کوک ( ) 2226هویت ،یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد بر حسب استفاده از فرایندهای
شناختی و اجتماعی و نظریههای خودساخته برای حل مسایل شخصی و تصمیمگیریها ،در استفاده ازسبکها با یکدیگر تفاوت
دارند .این سبکها ،راه های پردازش اطالعات و مقابله با مشکالت ناشی از بحران هویت است (دوریس ،سوانسون و بیرز2221 ،2؛
برمن ،شوارتز )613: 2221 ،9بر این اساس بروزنسکی از سه نوع سبک هویت نام میبرد که عبارتند از" :سبک اطالعاتی ،سبک
هنجاری ،سبک سردرگم -اجتنابی" (فوالدچنگ و همکاران .)1: 1933 ،به طور مثال والدین مقتدر به فرزندان کمک میکنند
تا با هنجارهای اجتماعی بهتر سازگار شوند یا فرزندان والدین مستبد یاد میگیرند که بیچون و چرا باید از قوانین اطاعت کنند.
الف) هویت سبک اطالعاتی  :انطباقیترین سبک ،سبک اطالعاتی است .افرادی که سبک پردازش آنها "اطالعات محور" است،
افرادی فعال ،جستجوگر و ارزیاب هستند ودر مورد مفاهیم خود شکاک و نسبت به آگاهیهای مربوط به خود گشادهاند و به طور
مداوم در پی کسب اطالعات مناسب جهت شکلدهی هویت خود میباشند .آنها به پردازش و ارزیابی اطالعات قبل از تصمیمگیری
میپردازند (برزونسکی و کوک ،2226 :به نقل از کشاورزی ارشد )1933 ،به علت تأکید بر روی جستجوگری ،سبک اطالعاتی به
نظر میرسد که بر پایهی حالتهای تعلیق و هویت موفق قرار دارد (برزونسکی1333 ،به نقل از محمدی .)1931این افراد به طور
1. Schulthesis & Balastin
2. Duries & Soenens & Beyers
3. Berman & Schwartz
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عمده خوداندیش هستند .بدین معنا که به طور مستمر به بازبینی مجدد اعتقادات خود اقدام میکنند .این افراد در تصمیمگیری
محتاط بوده و دارای تفکری باز ،وظیفهشناس و جدی میباشند (بروزنسکی و کینی 1336 ،1به نقل از سامانی و فوالدچنگ،
.)1936
ب)هویت سبک هنجاری :سبک هنجاری نشاندهندهی پیروی و همنوایی است .افراد دارای "سبک هنجاری" ارزشهایی را
می پذیرند که مورد قبول افراد معتبر است .این افراد در قبال ارزشهای پذیرفته شده ،احساس تعهد باالیی دارند و به طور معمول
تمایلی به دریافت اطالعات مغایر با ارزشهای خود ندارند .این افراد نیاز زیادی به ساختار ذهنی و ارزشی آماده از خود نشان
میدهند (بروزنسکی و کینی 1336 ،به نقل از سامانی و فوالدچنگ .)1936 ،در سبک هنجاری فرد ارزشهای مراجع قدرت و
والدین را میپذیرد .افراد دارای این سبک ،انعطافناپذیرند و هدفهای کاری و آموزشی مشخصی دارند که از بیرون کنترل
میشود(کشاورزی ارشد .)16: 1933 ،و دارای فکرمتحجر ،خودپنداره ی ثابت (غیر پویا) و عدم جستجوگری هستند .به دلیل
متحجر بودن و انعطافناپذیری ،سبک هنجاری بیشترین هم خوانی را با حالت هویت زود هنگام دارد .زمانی که این افراد با
تصمیمات مهمی روبهرو میشوند ،به دنبال توصیهی افراد قدرتمند و مهم هستند (محمدی.)12 :1931 ،
ج)هویت سبک سردرگم -اجتنابی :این سبک نشاندهندهی طفره رفتن و گریزان بودن است .بهترین مشخصهی آن یک
دیدگاه لحظه به لحظه به زندگی و استراتژی سازگاری مبتنی بر عاطفه و احساس است (برزونسکی1332 ،به نقل از محمدی،
 .)1931این سبک همراه با سطوح پایین تعهد ،عزتنفس پایین .خودپندارهی متغیر است .افرادی که از سبک سردرگم -اجتنابی
برخوردارند ،از موقعیتهایی که مستلزم تصمیمگیری هستند ،اجتناب میکنند .اینافراد از رویارویی با مسایل وتصمیمهای شخصی
بیزارند .عمدتاً توجه کمی به آینده یا به پیامدهای طوالنی مدت انتخابهای خود دارند .این نوع سبک با خوداندیشی ،خودآگاهی
و تالش شناختی همبستگی منفی دارد .در این سبک فرد همواره به درخواستهای موقعیتی واکنش نشان میدهد .این گروه با
تعلل و درنگ زیاد ،در تصمیمگیری برای مسائل شخصی و هویتی مشخص میشوند ( کشاورزی ارشد .)16: 1933 ،آنها رغبتی
به تعهد داشتن به هیچیک از هویتهای مختلف ندارند .اینافراد در بعضی اشکال جستجوگری درگیر میشوند ،اما این جستجوگری
سازمان نیافته و تصادفی است (برمن 2و دیگران 1333 ،به نقل از شوارتز )2221 ،9طبق طبقهبندی مارسیا ( )1333این دسته
از افراد دارای وضعیت سردرگم هویت هستند (فوالدچنگ و همکاران.)6: 1933 ،

بحث و نتیجهگیری
والدین مقتدر ،صمیمی و دلسوز و نسبت به نیازهای کودک حساس هستند ،کودک را با واقعیات ،بینشها و نگرشها آشنا
میسازند ،به بیان توقعات و انتظارات خویش میپردازند و قواعد و مقرراتی را در منزل اعمال میکنند و اغلب برای ایجاد روحیه
پذیرش و اطاعت در کودک از استدالل و منطق بهره میجویند .این والدین توجه خوبی به فرزند خود نشان میدهند و به کودکان
اجازه میدهند به طور فزایندهای خودمختار شوند در نتیجه فرزندان چنین والدینی افرادی فعال ،جستجوگر و ارزیاب هستند و
در مورد مفاهیم خود شکاک و نسبت به آگاهیهای مربوط به خود گشادهاند و به طور مداوم در پی کسب اطالعات مناسب جهت
شکلدهی هویت خود میباشند .آنها به پردازش و ارزیابی اطالعات قبل از تصمیمگیری میپردازند و به طور مستمر به بازبینی
مجدد اعتقادات خود اقدام میکنند در تصمیم گیری محتاط بوده و دارای تفکری باز ،وظیفهشناس و جدی میباشند ،بنابراین
سبک هویت اطالعاتی در آنان شکل میگیرد.
این شیوه به فرزندان کمک میکند تا با هنجارهای اجتماعی بهتر سازگار شوند .افرادی که دارای یک هویت اجتماعی قوی
هستند ،در قبال محیط زیست رفتارهای بهتری دارند و رفتارهای مطلوبتری نسبت به محیط زیست از خود نشان میدهند .در

1. kinney
2. Berman
3. Schwartz

122

سـال اول ،شماره دو ،زمستان 6931

نتیجه میتوان گفت سبک مقتدرانه والدین در تربیت فرزندان باعث احساس تعهد باال و احساس مسئولیتپذیری بیشتر در آنان
شده در نتیجه منجر به بروز رفتارهای مثبت زیست محیطی در آنان میشوند.
یکی از سبکهای فرزندپروری سبک مستبدانه است .والدین مستبد با کنترل فرزندانشان تمایل دارند که آنها از ارزشهای
فرهنگی و اجتماعی فاصله نگرفته ،در مسیر درست زندگی پیش روند و چون پذیرای نیازهای فرزندان نیستند ولی بر اطاعت از
قوانین تأکید دارند ،کودکان قدرت انتخاب ندارند و از استقالل رأی اندکی برخوردارند ،بنابراین فرزندان ساختار هویتی موجود را
حفظ میکنند و ارزشهایی را میپذیرند که مورد قبول افراد معتبر است و از آنجا که نیاز زیادی به ساختار ذهنی و ارزشی آماده
از خود نشان میدهند زمانی که این افراد با تصمیمات مهمی روبهرو میشوند ،به دنبال توصیهی افراد قدرتمند و مهم هستند که
نتیجه اتخاذ چنین روشی ،بروز سبک هنجاری در نوجوان میباشد .آنها در قبال ارزشهایپذیرفتهشده ،احساس تعهد باالییدارند
بنابراین بهطور خودکار ،ارزشها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه میپذیرند و درونی میکنند .در نتیجه قوانین و مقرراتی را که
درباره محیطزیست ممکن است ازطریق افراد معتبر و مراجع ابالغ شود ،پذیرفته و در قبال محیط زیست احساس تعهد و مسئولیت
میکنند.
یکی دیگر از مهارتهای فرزندپروی سبک آسانگیر یا سهلگیرانه است .دراین سبک ،والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی
متوقع نیستند ،کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال میکنند و به آنها اجازه میدهند در هر سنی که باشند خودشان
تصمیمگیری کنند ،حتی وقتیکه هنوز قادر به انجام آن نیستند ،والدین آنها از اعمال هرنوع سختگیری وکنترل اجتناب
میکنند و بر اطاعت از قوانین تأکید ندارند و کمتر برای رفتار فرزند خود معیار تعیین میکنند و از فرزند خود انتظار رفتار عاقالنه
ندارند درنتیجه فرزندان چنین والدینی بسیار خام بوده و این افراد از رویارویی با مسایل و تصمیمهای شخصی بیزارند .عمدتاً توجه
کمی به آینده یا به پیامدهای طوالنی مدت انتخابهای خود دارند ،در نتیجه باعث بروز سبک هویت سردرگم -اجتنابی در نوجوان
میگردند .در این شیوه به دلیل این که نوجوان فاقد سبک هویت اطالعاتی و هنجاری میباشد ،نسبت به قوانین و هنجارهای
اجتماعی بیاهمیت بوده بنابراین از سطوح پایین تعهد و مسئولیتپذیری و عدم وظیفه شناسی برخوردارند و نسبت به اجتماع و
محیط اطراف خود بیاهمیت هستند ،در نتیجه رفتارهای مثبت کمتری در قبال محیط زیست انجام میدهند یا کال رفتارهای
مثبت زیست محیطی ندارند.
در الگوی فرزندپروری شیفر ،سبک دیگری به نام سبک بیتفاوت نیز وجود دارد .در این سبک چون والدین در هر دو بعد
محبت و کنترل بیتوجهی میکنند بنابراین فرزندان رفتار پرخاشگرانه و نظارت نشده را به شدیدترین وجهی در خود ظاهر میکند.
تحقیق نشان میدهد والدین اکثر کودکان بزهکار از این نوع میباشند .عظیمی( )1931در تحقیق خود دریافت اطفال پرخاشگر
که رفتارشان با مبادی و اصول اجتماع مغایرت دارد ،غالباً از خانوادههایی هستند که در آن والدین از عهدهی نظارت رفتار آنها
برنیامده و حاالت خصومتآمیز نیز نشان میدهند .در نتیجه آنان از یک دیدگاه لحظه به لحظه نسبت به زندگی و استراتژی
سازگاری مبتنی بر عاطفه و احساس برخوردارند .در واقع این افراد دارای سبک پردازش هویت سردرگم اجتنابی هستند که
نشاندهندهی طفره رفتن و گریزان بودن است و همراه با سطوح پایین تعهد ،عزت نفس پایین ،خودپندارهی متغیر است .آنها
رغبتی به تعهدداشتن به هیچیک از هویتهای مختلف ندارند .این افراد در بعضی اشکال جستجوگری درگیر میشوند ،اما این
جستجوگری سازماننیافته و تصادفی است .فرزندانی که از جانب والدین طرد میشوند و به لحاظ عاطفی با والدین خود فاصله
دارند ،دچار پراکندگی هویت میشوند و از موقعیتهایی که مستلزم تصمیمگیری هستند ،اجتناب میکنند .در مجموع میتوان
نتیجه گرفت که بدترین نوع سبک فرزندپروری ،سبک بیتفاوت میباشد که در آن به دلیل آزادی زیاد و کنترل کم به همراه
سردی ،نه تنها دستیابی به هویت اطالعاتی امکانپذیر نیست ،بلکه با هویت هنجاری هم که فرزندان در آن ارزشهای مراجع
قدرت و والدین را میپذیرد ،رابطه منفی دارد و اینگونه افراد نمیتوانند با هنجارهای اجتماعی سازگار باشند.
در نتیجه فرزندان والدین سبک بیتفاوت ،نمیتوانند رفتار زیست محیطی مناسبی در جامعه داشته باشند.
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Abstract

In the present century human environmental behavior is considered by
environmental sociologists as one of the most important and most effective factors
on environment. In every society people have special behavior with environment
which may be completely responsible or completely irresponsible or a behavior
between those. Citizens' behavior in dealing with the environment around them is an
important factor to reduce environmental problems. In this regard, it is important to
identify effective personal and social factors on citizens' environmental behavior.
Because family is the most important part of child's environment, thus it is the most
powerful socializing factor for children. In fact, family is among effective factors on
strengthening the responsible behavior of children. It is very important that the
family adopt the child-rearing practices that causes children have powerful believes
to their abilities and show responsible behaviors with others, society and
environment around them. The present thesis is done using analytical-descriptive
method using library documents and it's aim is to study parenting styles of parents
on environmental behavior of children in order to protect environment.
Key words: parenting styles, environmental behavior, protect the environment,
environment
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چکیده
سرب از جمله فلزات بسیار سمی در پسابهای صنعتی میباشد که میتواند خطرات جبرانناپذیری برای محیط
زی ست و اکو سی ستم های زنده ایجاد نماید .هدف از این مطالعه برر سی سینتیک و ترمودینامیک جذب سرب
توسط نانوفیبرکیتین بوده ا ست .برای شناسایی ویژگیهای فیزیکی و ساختاری نانوفیبرکیتین ،آنالیزهای پراش
پرتو ایکس( )XRDو میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMاستفاده شد .بررسی زمان و سرعت جذب واکنش ،با
ا ستفاده از مدل های واکن شی سینتیک شبه مرتبه صفر ،اول ،دوم ،سوم و مدلهای نفوذی سینتیک از جمله
انتشار بین ذره ای و الویچ بررسی گردید و بررسی دمای واکنش با استفاده از مدل ترمودینامیک انجام شد .نتایج
ن شان داد دو مدل سینتیک شبه درجه دوم ( )2/3332=R2و الویچ ( )2/3322= R2بیشترین مطابقت را با هم
دارند .پارامترهای ترمودینامیکی نظیر انرژی آزاد گیبس ( ،)∆Gآنتالپی(◦ )∆Hو آنتروپی(◦ )∆Sمحاسبه شد .نتایج
سینتیک ن شان داد جذب سطحی سرب از نوع شیمیایی و جذب کاتیونها هم در سطح جاذب و هم با نفوذ به
داخل منافذ جاذب صورت گرفته ا ست و نتایج ترمودینامیک بیانگر خود به خودی ،گرمازا بودن و افزایش میزان
بینظمی واکنش بوده است.
واژههای کلیدی :پسابهای صنعتی ،ترمودینامیک ،سرب ،سینیتیک ،نانوفیبرکیتین.

 -6مقدمه
فلزات سنگین از جمله سرب در غلظتهای متفاوت به عنوان آالینده محیطزیست مطرح بوده و از طریق روشها مختلف
مانند تخلیه پسابهای صنعتی به محیط وارد میشوند .این فلز در غلظتهای کم نیز میتواند خطرناک و سمی باشد .اختاللهای
یادگیری و رفتاری در کودکان ،صدمه به اندامهای کبد ،کلیه و قلب از پیامدهای آلودگی سرب است (.)Azouaou et al., 2013
روشهای متنوعی برای کاهش آلودگی آب وجود دارد که از جمله میتوان به روشهایی مانند فیلتراسیون ،انعقاد ،اکسیداسیون
و تبادل یونی اشاره نمود که معایبی مانند عدم حذف کامل و تولید لجن و گران بودن پروسه حذف دارد .امروزه روش جذب
سطحی با استفاده از پلیمرهای طبیعی به علت عدم سمیت ،در دسترس بودن و تجزیه پذیری باعث مطلوبیت این فرآیند برای
حذف فلزات سنگین گردیده است (نقیزاده و مومنی .)1931 ،کیتین یک پلی ساکارید بلند و بدون شاخه است و بعد از سلولز
فراوانترین پلیمر طبیعی است که توسط سختپوستان دریایی مانند خرچنگ ،میگو ،الکپشت و حتی بعضی از نرمتنان مانند
مارآبی و صدف دار تولید میشود ( .)Rani et al., 2010برای مطالعه جامع واکنش جذب سطحی فلزات سنگین در آب ،آشنایی با
مفاهیم سینتیک و ترمودینامیک جذب ضروری است زیرا به توصیف چگونگی واکنش آالیندهها با مواد جاذب پرداخته و در
بهینهسازی مصرف جاذب نقش اساسی ایفا میکنند ( .)Igberase and Osifo, 2015پژوهشگران مختلفی بر سینتیک و
ترمودینامیک جذب با استفاده کیتین و مشتقات آن(کیتوزان) کار کردند در ادامه به چند مورد اشاره میشود .حسنپور و
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همکاران( ،) 1931از جاذب کیتوزان نانومغناطیسی شده برای حذف نیترات از محلولهای آبی استفاده کردند .سینتیک جذب
بررسی کردند ،نتایج بیانگر تطابق دادهها با سینتیک درجه دوم بوده است (حسنپور و همکاران.)1931 ،
 Karthikو  ) 2213( Meenakshiاز جاذب کیتین برای حذف سرب و مس استفاده کردند و ایزوترم جذب بررسی گردید.
دادههای مطالعه آنها با ایزوترم فرندلیچ مطابقت بیشتری داشته است Gonzlez .و همکاران ( )2216ازجاذب کتین برای حذف
رنگ استفاده کردند .سینتیک و ایزوترم جذب را بررسی کردند .دادههای مطالعه آنها با سینتیک الویچ مطابقت بیشتری داشتند.
 Dottoو همکاران ( )2211امکان استفاده از جاذب کیتوزان برای حذف رنگ از تصفیه فاضالب را بررسی کردند .آنها سینتیک
و ترمودینامیک جذب سرب بررسی کردند .دادهها با سینتیک درجه دوم مطابقت بیشتری داشتند و واکنش جذب گرماگیر بوده
است .هدف از انجام این مطالعه بررسی مبحث مهم ایزوترم به منظور درک کامل فرایند جذب سطحی سرب با استفاده از جاذب
نانوفیبرکیتین بوده است .برای برررسی بررسی سینتیک جذب سرب با استفاده از معادالت سرعت سینتیک واکنشی شبه درجه
صفر ،شبه درجه اول ،شبه درجه دوم و شبه درجه سوم ،و مدلهای سینتیک نفوذی (انتشار بینذرهای و الویچ) و همچنین
ترمودینامیک جذب سرب با استفاده از بررسی متغیر دما بررسی شد .برای هر مبحث دادههای مدلها با دادههای آزمایشگاهی
مقایسه شده و بهترین مدل که تطابق بهتری با دادههای آزمایشگاهی جذب سرب داشتند ،مشخص گردید.

 -2مواد و روش
 -6-2تهیه جاذب و مواد شیمیایی :ژل نانوفیبرکیتین( 1/6درصد وزنی) از شرکت دانش بنیان نانونوین پلیمر خریداری
شد .نیترات سرب HCL ،Pb(NO3)2.6H2Oو ( NaoHجهتتنظیم ،)pHهمگی از شرکت مرک آلمان تهیه شدند و آب
مقطر (دو بار تقطیر جهت انجام آزمایشات ناپیوسته و رقیقسازی) خریداری گردید .برای تنظیم  pHاز هیدروکسیدسدیم 2/1
موالر و  2/1 HCLموالر استفاده شد .استوک  1222میلیگرم بر لیتر ،از نمک سرب نیترات در آب مقطر دو بار یونیزه تهیه شد
و سایر محلولهای فلزی مورد نیاز برای آزمایشهای بعدی از این محلول تهیه گردید.
 -2-2تجهیزات آنالیز :دستگاه های مورد استفاده جهت انجام آزمایشات عبارتند از ،دستگاه جذب اتمی شعله( )ASSمدل
) )Unicam- 919برای به دست آوردن میزان غلظت تعادلی پایانی(غلظت فلز سنگین جذب شده) pH ،متر مدل )(AZ 86552
برای سنجش میزان  ،pHدستگاه انکوباتورشیکر مدل ) )IKA KS 4000 icساخت آلمان با توجه به پارامترهای مورد آزمایش
برای مخلوط شدن جاذب و جذب شونده استفاده شد و سانتریفیوژ مدل) (HERMLE Z300برای جداسازی ذرات معلق از
محلول ساخت کشور آمریکا ،ترازوی دیجیتالی مدل) (BANDS BS-3003برای وزن کردن جاذب و فلزسرب با دقت باال مورد
استفاده قرار گرفت .دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس( )XRDبرای بررسی ساختار جاذب مورد استفاده قرار گرفت ،مدل
دستگاه استفاده شده در این تحقیق مدل( )X’PertProشرکت( ،)Analyticalساخت کشور هلند بوده است .همچنین به منظور
تعیین توزیع اندازه نانوفیبرکیتین و تعیین ویژگیهای آن از دستگاه  TEMاستفاده شد.
 -9-2آمادهسازی محلول استاندارد سرب :از نمک سرب  ،Pb(NO3)2.6H2Oبا آب مقطر دو بار یونیزه ،محلول استاندارد
(مادری) فلز سرب(  1222میلیگرم بر لیتر) تهیه شد .برای آماده سازی این محلول باید مقدار  1222میلیگرم سرب در  1لیتر
آب مقطر دوبار یونیزه حل شود .با داشتن جرم مولکولی سرب نیترات ( 991/22گرم بر مول) ،جرم مولکولی سرب ( 221/22گرم
بر مول) و درصد خلوص سرب نیترات ( ) %33میزان گرم نمک سرب مورد نیاز برای ساخت این محلول محاسبه و حدود(1/633
گرم) به دست آمد .پس از وزن کردن این مقدار نمک نیترات با رقیق سازی آن با استفاده از آب مقطر دوبار یونیزه ،در بالن
حجمی  1222لیتری تهیه گردید .سایر محلول های مورد نیاز آزمایش از رقیق سازی محلول مادری با استفاده از آب مقطر دو
بار یونیزه شده به طور روزانه تهیه گردیدند.
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 -4-2روش کلی آزمایش جذب سرب :آزمایش جذب سطحی سرب توسط جاذب با متغیر در نظر گرفتن پارامتر مورد
بررسی و ثابت و بهینه در نظر گرفتن سایر پارامترها(  pHبرابر  ،3دوز جاذب  2/9گرم ،غلظت سرب  12میلیگرم بر لیتر،
دمای 26درجه سانتیگراد و زمان 32دقیقه) انجام شد .الزم به ذکر است در پایان هر آزمایش ،میزان درصد حذف و ظرفیت جذب
فلز سرب در حالت تعادل توسط نانوفیبرکیتین به ترتیب از طریق روابط ( )1و ( )2محاسبه شد.
()1

× 100

)𝑒𝐶(𝐶𝑜 −
𝑜𝑐

= %Removal
(𝐶𝑜−𝐶𝑒 )v

=q
()2
𝑀
 qeبیانگر مقدار یونهای فلزی جذب شده به ازای واحد جرم جاذب بر حسب میلیگرم بر گرم Co ،غلظت اولیه فلز قبل از
جذب بر حسب میلیگرم بر لیتر Ce ،غلظت فلز باقیمانده در محلول در حالت تعادل بعد از جذب بر حسب میلیگرم بر گرمV ،

حجم محلول بر حسب لیتر M ،جرم جاذب بر حسب گرم میباشد .الزم به ذکر است که تمامی آزمایشها سه بار تکرار گردید و
میانگین دادهها و نتایج مورد استفاده قرار گرفت (.)Gonzlez et al., 2015
 -1-2روش برر سی سینتیک و ترمودینامیک جذب :برای برر سی سینتیک و ترمودینامیک ،به ترتیب زمان و دما
متغیر ،سایر پارامترها ثابت در نظر گرفته شد .محلول سرب با غلظت اولیه mg.lit-1 12ساخته شد pH .محلولها ،بر روی
 pHبرابر  3تنظیم گردید .به هر کدام از محلول ها g 219نانوفیبرکیتین اضـــافه گردید و ســـپس در دمای °C 26در داخل
شیکرانکوباتور(با دور  1222دور در دقیقه و زمان  6دقیقه) به مدت زمانهای ( )122132132192116دقیقه و دماهای (،22 ،16
 92 ،26و  12درجه سانتیگراد به هم زده شد و در پایان ارلن های مورد ا ستفاده از داخل شیکر انکوباتور خارج و با ا ستفاده از
دستگاه سانتریفیوژ دو فاز شد .محلول فلز سنگین باقی مانده توسط دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .سپس تطابق دادههای
آزمایشگاهی با مدل های سینتیک و ترمودیامیک بررسی شده است .نمودارهای مربوط به مدل سینتیک با استفاده از فرم خطی
و غیر خطی آن مدل که در جدول 1آمد ه رســـم شـــده و همچنین به منظور تعیین پارامترهای ترمودینامیکی ،مقادیر  1/Tدر
مقابل  LnkCرسم شد .شیب حاصل ،بیانگر مقدار  ∆H°برحسب کیلوژول بر مول و عرض از مبدا ،بیانگر پارامتر  ∆S°بر حسب
کیلوژول بر مول است .بعد از رسم منحنی ترمودینامیک و با محاسبه  ∆H°و  ∆S°خودبه خودی بودن و گرمازا یا گرماگیر بودن
فرایند جذب م شخص شد .مدلهای سینتیک جذب به دو گروه قابل تق سیم ه ستند -1 :مدلهای بر پایه واکنش  -2مدلهای
بر پایه نفوذ .مدلهای ا ستفاده شده در این تحقیق شامل مدل های واکن شی از جمله شبه مرتبه صفر ،شبه مرتبه اول ،شبه
مرتبه دوم و شبه مرتبه سوم ا ست و مدلهای بر پایه نفوذ شامل مدلهای انت شار بین ذرهای و مدل الویچ میبا شد ( Dotto et
 .)al., 2017معادله سینیتیکی شبه درجه اول بر مبنای ظرفیت جاذب بوده و زمانی که جذب سطحی با استفاده از فرایند نفوذ از
داخل یک الیه مرزی اتفاق افتد ،کاربرد دارد(جذب ســطحی فیزیکی) .در حالی که معادله ســینیتیکی شــبه درجه دوم نشــان
میدهد که جذب شیمیایی فرایند غالب و کنترل کننده در فرایند جذب سطحی بوده است (منشوری و همکاران .)1932 ،مدل
سینیتیکی الوویچ بر ا ساس ظرفیت جذب جاذب ا ست ،بیشتر برای سینتیک جذبهای شیمیایی و سی ستمهای دارای سطوح
ناهمگن قابل اجرا ا ست .انت شار بین ذرهای از جمله مدلهای سینتیکی بر پایه نفوذ ا ست ،که برای تو صیف نفوذ مولکولهای
جســم حل شــونده به درون فضــای داخلی ذرات جامد و نیز جذبهای رقابتی به کار میرود .در جدول  q0 ,qe، qt ،6به ترتیب
مقدار آالینده جذب شده در( زمان  ،tتعادل و صفر) برحسب ( K0 ،)mg.g-1ثابت سرعت جذب مدل شبه درجه اول( g.mg-1.
 K1 ،)min-1ثابت سرعت جذب مدل شبه درجه اول ( K2 ،)min-1ثابت سرعت جذب مدل شبه درجه دوم (g.mg-1.min-
 K3 ،)1ثابت سـرعت جذب مدل شـبه درجه سـوم ( 𝛼 ،)g.mg-2.min-2مقدار جذب اولیه(𝛽 ، )mg.g.min-1ثابت واجذبی و
انرژی فعالسازی در واکنشهای شیمیایی( C ،) g.mg-1ضخامت الیه مرزی جذب( )mg.g-1می باشد.
سه پارامتر ترمودینامیکی که در مطالعه فرآیند جذب بایستی بررسی و تعیین مقدار گردند ،عبارتند از :انرژی آزاد استاندارد
(◦ ،)∆Gآنتالپی استاندارد(◦ )∆Hو آنتروپی استاندارد (◦ .)∆Sترمودینامیک جذب سطحی سرب توسط نانوفیبرکیتین و پارامترهای
مرتبط با هر کدام به شرح زیر می باشد .مقادیر ترمودینامیکی با استفاده از روابط( )1،6،3بدست آمد که به شرح زیر است ( Gueu
.)et al., 2007
(∆G= -RTLn Kc )1
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– ∆G = ∆H

()6
T∆S

∆S
R

∆H 1
Lnkc=− R T

(+ ) 3
به منظور تعیین پارامترهای ترمودینامیکی ،مقادیر  1/Tدر مقابل  Ln kCرسم شد .شیب حاصل ،بیانگر مقدار  ∆Hبرحسب
کیلوژول بر مول و عرض از مبدا ،بیانگر پارامتر  ∆S°بر حسب کیلوژول بر مول است .بعد از رسم منحنی و با محاسبه  ∆H°و ∆S°
خودبه خودی بودن و گرمازا یا گرماگیر بودن فرایند جذب مشخص شد ∆G° .بیانگر تغییرات انرژی آزاد استاندارد و برحسب
 j.mol-1k-1میباشد ∆H◦ .و ◦ ∆Sبه ترتیب بیانگر آنتالپی و آنتروپی برحسب  R ، Kj.mol-1بیانگر ثابت جهانی گازها برحسب
 T ، J.mol-1.k-1911دمای مطلق بر حسب کلوین Kc ،بیانگرثابت تعادل و بدون مقیاس است (کیارستمی و همکاران.)1932 ،
°

جدول  -6فرم خطی و غیر خطی مدلهای سینتیک مورد استفاده در این تحقیق
مدل سینیتیک

فرم خطی و غیر خطی
𝑡𝑞𝑑
) 𝑡𝑞 = 𝑘1 (𝑞𝑒−
𝑡𝑑

سینتیک شبه درجه
صفر
سینتیک شبه درجه
اول
سینتیک شبه درجه
دوم

t

𝐾1
2.303

-

t

Log(qe-qt)= log qe
1

𝑒𝑞

+

1
𝑒𝑞 𝑘2

=

الوویچ
انتشار بین ذره ای

qt=q0 –K0t

)McKay and Poots (1980

)Ln(qe-qt)= Ln(qe-k1.t

)Reyhanitabar (2010

𝑡

= k2(qe-qt)2

𝑡𝑞

سینتیک شبه درجه
سوم

-k3t
1

1

𝛽

𝛽

منابع

1
𝑞𝑜2

=

𝑞𝑑

علیزاده و همکاران ()1932

𝑡𝑑

1

شکوهی و همکاران()1939

𝑞𝑡 2

qe= ( )ln(𝛼𝛽)+ ( )lnt

) 𝑡𝑞𝛽=𝛼exp(-

𝑡𝑞𝑑
𝑡𝑑

qt= kt0.5+C

)Robinson et al., (2002
)Ahmad et al., (2005

 -9نتایج
 -6-9تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری()TEMو آنالیز پراش پرتو ایکس( )XRDنانوفیبرکیتین
شکل  1تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری بهدست آمده از نانوفیبرکیتین را نشان میدهد .با توجه به شکل ،ماده مورد
استفاده دارای قطر کمتر از  122نانومتر(محدوده نانومتری) و دارای ساختار فیبری و شبکهای است .متوسط قطر نانوفیبرکیتین
 32 ±12نانومتر اندازهگیری شد .شکل  2آنالیز پراش پرتو ایکس که تعیین کننده ساختار کریستالی ماده جاذب است ،بهترتیب
قبل و بعد از جذب سرب را نشان میدهد .همان طور که مشاهده می شود ،منحنی XRDنانوفیبرکیتین قبل و بعد از جذب سرب
تغییری نکرد .این مساله بیانگر این مطلب است که جذب سرب تاثیر تخریبی بر ساختار کریستالی نانوجاذب نداشت.

شکل  -6تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از نانوفیبرکیتین
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شکل  -2آنالیز پراش پرتو ایکس ( )XRDجذب سطحی سرب توسط نانو فیبرکیتین قبل (الف) و بعد از جذب سرب (ب)

 -2-9آنالیز طیفسنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه( )FTIRنانوفیبرکیتین
بــرای تعیــین گــروههــای ســطحی نــانوفیبرکیتین از آنــالیز  FTIRاســتفاده شــد .شــکل  9طیــفهــای  FTIRمربــوط بــه
نــانوفیبرکیتین را قبــل جــذب ســرب(منحنی قرمــز) و بعــد جــذب ســرب(منحنی آبــی) نشــان مــیدهــد .جــداول ( )2و ()9
پیکهای مربوط به نانوفیبرکیتین را قبـل و بعـد از جـذب سـرب نشـان مـیدهـد .همـانطـور کـه در شـکل ( )2دیـده مـی-
شــود ،در طیــف  FTIRقبــل از جــذب ســرب نمونــه نــانوفیبرکیتین ،از ســمت چــپ ،پیــک پهــن و گســترده در ناحیــه
( )cm-1 9161111(cm-1)9322-9222مربــوط بــه گــروه عــاملی( -OHهیدروکســیل) یــا  -NHاســت .پیــک مربــوط بــه
ناحیــه cm-1 1396191مربــوط بــه گــروه عــاملی C=Oمــیباشــد .بانــد ضــعیف بعــدی در ناحیــهی،cm-1 2122116
احتمــاالً مربــوط بــه گــروه عــاملی C≡Cیــا  C≡Nمــیباشــد .گــروه عــاملی  -OHدر بانــد cm-1 9161111پــس از جــذب
یــونهــای ســرب بــه بانــدهای( 9113111و  cm-1)9119111و گــروه عــاملی  C=Oدر بانــد cm-1 1396191پــس از
جذب سرب بـه بانـد cm-1 1932111تغییـر یافـت کـه بیـانگر بـرهم کـنش ایـن گـروههـای عـاملی در فراینـد جـذب سـرب
است .بانـد ضـعیف موجـود در ناحیـه cm-1 2321111بعـد از جـذب ،احتمـاالً مربـوط بـه گـروه عـاملی  C-HکششـیSP3
مــیباشد(باندســه گانــه  C≡Cدر ناحیــه cm-1 2122116بعــد از جــذب بــا ســرب واکــنش داده و تبــدیل بــه بانــد یگانــه
 C-Cدر ناحیــه cm-1 2321111شــده اســت) .بنــابراین بــا توجــه بــه مطالــب عنــوان شــده گــروه عــاملی اصــلی جــاذب
نانوفیبرکیتین کربوکسیلیکاسید ( )RCOOH-بوده است.

شکل  -9طیف سنجی  FTIRاز نانوفیبرکیتین قبل و بعد از جذب سرب
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جدول  -2طیفهای  FTIRنانوفیبرکیتین قبل و بعد از جذب

 cm-1اعداد موجی

زمان جذب
قبل از جذب سرب
بعد از جذب سرب

9161111
9119111

9113111

2932111

2213133

1396191

6393111

2321111

1396191

1932111

666/1

جدول  -9اعداد موجی  FT -IRو گروه عاملی جاذب نانوفیبرکیتین
-1

اعداد موجی cm

گروه عاملی
-OH
-NH
C=O

1396/91

C≡C

2122/16

C- Hکششی SP3

2321/11

9161/11

 -9-9سینتیک جذب
نتایج حاصل از بررسی مدلهای سینتیک جذب سرب در جدول  1و شکلهای  1تا  3آورده شده است و مقادیر ضرایب ثابت
مدلهای سینتیکی برای فرایند جذب مورد بررسی قرار گرفت .ضریب همبستگی ()R2به دست آمده برای مدلهای سینتیکی
واکنشی شبه درجه صفر ( ،)2/3612شبه درجه  ،)2/3929( 1شبه درجه  ، )2/3332( 2شبه درجه )2/3622( 9و برای مدل
های نفوذی انتشار بین ذرهای( )2/3313و الویچ ( )2/3322به دست آمد.
)time(min
150

100

0

y = 0.0045x + 2.7017
R² = 0.9512

0
50
y = 0.0086x - 2.1528
-1
R² = 0.9303

-0.5

)Ln(qe-qt

qt

-1.5

)Ln(qe-qt

3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6

qt

-2
-2.5

150

100

50

0

)time(min

شکل  -4مدل سینیتیکی شبه درجه اول جذب سرب توسط
نانوفیبرکیتین

شکل  -5مدل سینیتیکی شبه درجه صفر جذب سرب توسط
نانوفیبرکیتین

40

0.15

Linear
)(1/qt2

1/qt2

1/qt2

y = -0.0001x + 0.1035
0.05
R² = 0.6502
0
0

30

t/qt
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0.1

y = 0.3036x + 1.3048
R² = 0.9992

Linear
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20

0

50
100
150
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شکل  -6مدل سینیتیکی شبه درجه سوم جذب سرب توسط

100
150
)time(min
شکل  -7مدل سینیتیکی شبه درجه دوم جذب سرب توسط

نانوفیبرکیتین

نانوفیبرکیتین
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qt

qt

Linear
)(qt

10
15
t 1/2
شکل  -8مدل سینیتیکی نفوذ بین ذرهای جذب سرب توسط

6

4

)qt(mg/g

3.3
3.2
y = 0.0683x + 2.4726
3.1 R² = 0.9878
3
2.9
2.8
2.7
2.6
0
5

3.3
3.2y = 0.2332x + 2.0757
R² = 0.992
3.1
3
qt
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2.8
2.7
2.6
0
2
Lnt

شکل  -9مدل سینیتیکی الوویچ جذب سرب توسط
نانوفیبرکیتین

نانوفیبرکیتین

جدول  -4نتایج به دست آمده از بررسی مدلهای سینیتیکی جذب سرب توسط نانوفیبرکیتین
ضرایب ثابت

سینیتیک

(1/min) K1

212133

)qe(mg/g

2133

K0( g.mg1
).min-1

212133

K3
( g.mg-2.min-2

212221-

)qe(mg/g

911

K2
)( g.mg-1.min-1

)C (mg.g-1

21112

kdif
(mg.g-1.min-1) -1/2

212339

)α (mg.g-1min-1

213313

21299

الوویچ

R2

β
(g.mg-1

R2

212121

213622

213332

11233

انتشار بین
ذره ای

R2

qe
)(mg/g

R2

سینتیک شبه
درجه دوم

213612

91239

سینتیک
شبه درجه
سوم

213929

)qe (mg/g

R2

R2

21121

سینتیک شبه
درجه اول

سینیتیک
سینتیک شبه
درجه صفر

ضرایب ثابت

213322

 -4-9ترمودینامیک جذب
نتایج بدست آمده از بررسی ترمودینامیک جذب سرب در جدول 6آورده شده است.
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جدول  -1پارامترهای ترمودینامیکی در حذف فلزسرب با استفاده از نانوفیبرکیتین
)ΔS◦ (J ×mol-1 × K-1

)ΔH◦ (kJ mol-1
-32732/8
+13/86336

)ΔG (kJ mol-1
-6836/6
-1585/2
-55635/6
-6576/6
-2353/11

)T (K
388
332
338
222
252

)T(˚C
51
32
31
22
62

 -4بحث و نتیجهگیری
با بررسی شکلهای  1تا  3و جدول  2و همچنین با توجه به بیشتر بودن ضرایب همبستگی سینتیک شبه درجه دوم و الویچ
میتوان نتیجه گرفت که دادههای تجربی ح اصل از آزمایشات جذب سرب با هر دو مدل سینتیکی شبه درجه دوم و مدل سینیتیکی
الویچ از تناسب باالیی برخوردار بودند و با توجه به اینکه هر دو مدل بیانگر جذب شیمیایی می باشند بنابراین جذب شیمیایی
فرایند غالب و کنترل کننده در فرایند جذب سطحی سرب بوده و مکانیسم جذب  ،به صورت واکنشی نفوذی بوده یعنی تلفیق
جذب بر سطح جاذب و همچنین نفوذ در برخی الیههای سطوح مختلف جاذب است .با توجه به نزدیکی مقدار  R2مدلهای
سینیتیکی مورد استفاده در این تحقیق به عدد  ،1نتیجهگیری میشود که دادههای آزمایشگاهی جذب سرب ،روند قابل قبولی
داشته و انحراف کمی از مدلها داشته است.
مطالعات مشابهی توسط پژوهشگران برای بررسی تاثیر سینتیک بر میزان حذف سرب صورت گرفته است Forutan .و همکاران
( )2213از جاذب کیتین برای حذف سرب از محلولهای آبی استفاده کردند .آزمایش در سیستم ناپیوسته و پیوسته انجام شد.
سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم جذب مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق آنها نشان داد که دادهها از سینتیک شبه
درجه دوم پیروی کردند که با نتایج بدست آمده از این تحقیق مطابقت داشته است ( .)Forutan et al., 2016با توجه به جدول2
با افزایش دما( ∆G◦ ،انرژی آزاد گیبس) کمتر شده و در نتیجه خود به خودی بودن فرایند واکنش افزایش یافت .همچنین مقدار
منفی  (∆Hºآنتالپی) نشان داد که فرایند کلی واکنش مورد نظر گرمازا بوده یعنی با کاهش دمای محیط ،میزان حذف باال رفت.
تغییرات آنتالپی باال بیانگر حساس بودن فرایند جذب به دما بوده است .مقدار مثبت (∆Sºآنتروپی) نیز نشان داد که میزان
بی نظمی در سطح مشترک جامد و مایع در طول فرایند جذب افزایش یافت .در واقع مقدار مثبت ◦ ∆Sنمایانگر تمایل جاذب به
ماده جذب شونده در محلول و برخی تغییرات ساختاری در جاذب و جذبشونده است (.)Forutan et al., 2016
مطالعات مشابهی توسط پژوهشگران برای بررسی تاثیرترمودینامیک بر میزان حذف سرب صورت گرفته است Labidi .و
همکاران ( )2213از جاذب کیتین برای جذب مس استفاده کردند .نتایج حاصل از ترمودینامیک با توجه به مقادیر منفی آنتالپی
و کاهش راندمان جذب با افزایش دما حاکی از گرمازا بودن واکنش جذب سرب بوده است و در نتیجه یافتههای آنها با نتایج
حاصل از این تحقیق مطابقت داشته است Ge .و همکاران ( )2213ازجاذب نانوذره کیتوزان به عنوان جاذب برای حذف سرب از
محلولهای آبی استفاده کردند .نتایج حاصل از ترمودینامیک فلز سرب با توجه به مقادیر منفی آنتالپی و کاهش راندمان جذب با
افزایش دما حاکی از گرمازا بودن واکنش بوده است که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشته است .در این مطالعه برای
شناسایی ویژگیهای شیمیایی و ساختاری این جاذب ،آنالیزهای ( )FT-IRو ( )TEMانجام گرفت.
نتایج طیف  FT-IRبی انگر این مطلب بوده که ساختار اصلی جاذب نانوفیبرکیتین از کربوکسیلیک اسید تشکیل شده است و
بررسی تصاویر  TEMبیانگر فیبری و شبکه ای بودن این جاذب بوده است .سینتیک و ترمودینامیک جذب یون سرب توسط جاذب
نانوفیبرکیتین بررسی شد .طبق نتایج بررسی مدلهای سینتیک واکنشی و نفوذی ،دادهها با سینتیک شبه درجه دوم
( )2/3332=R2و سینتیک الویچ( )2/3322=R2بیشترین مطابقت را داشتند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت جذب سطحی سرب
از نوع شیمیایی و جذب کاتیون ها هم در سطح جاذب و هم با نفوذ به داخل منافذ جاذب صورت گرفته است .اثر تغییرات دما
بر روند حذف سرب به وسیله جاذب بررسی شد و ثابتهای ترمودینامیکی در فرایند جذب محاسبه گردید .مطالعات ترمودینامیکی
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 واکنش سرب با نانوفیبرکیتین گرمازا بوده زیرا،∆ بدست آمدهHº= -29139/3 (KJ.mol-1)  با توجه به منفی بودن،نشان داد
∆ برای فرایند جذب سرب توسط جاذبGº  مقادیر منفی تغییرات انرژی آزاد.با کاهش دمای محیط میزان حذف افزایش یافت
بیانگر این مطلب است که فرایند جذب منجر به کاهش انرژی آزاد گیبس و در نتیجه خود به خودی بودن جذب سرب امکانپذیر
 در طول فرایند جذب سطحی بی نظمی، میتوان نتیجه گرفت کهJ.mol-1.k-1 )+63/33331=∆Sº(  همچنین از مثبت بودن.بود
 زمان و دوز جاذب قادر به، در نهایت این که نانوفیبرکیتین به دلیل کارایی باالیی که دارد با وجود تغییرات دما.افزایش یافت
 سطح تماس وسیع و ساختار شبکهای و فیبری،جذب باالی فلز سرب از محلول آبی بوده و به دلیل استحکام مکانیکی باال
.میتواند برای حذف سایر فلزات سنگین از منابع آبی به کار گرفته شود
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Abstract
Lead is one of the most toxic metals in industrial waste water that can make irreparable dangerous to the
environment and living ecosystems. The objective of this study was to investigate the kinetics and
thermodynamics of lead absorption by chitin nano-fibers (CNFS). In this study, X-ray diffraction (XRD)
and transient electron microscopy (TEM) were used to identify the physical and structural characteristics
of CNFS. Time and rate of reaction absorption were investigated using pseudo-zero-order reactive models,
first-order pseudo-second order, second-order pseudo-third order and kinetic-penetrating models,
including propagation between particle and elvish. The reaction was carried out using a thermodynamic
model. According to the results, the data were the most consistent with both pseudo-second-order kinetic
models (R2=0.9992) and elvish kinetics (R2=0.9920). The thermodynamic parameters such as Gibbs free
energy (∆G), enthalpy (ΔH◦) and entropy (ΔS◦) were calculated. Based on kinetics adsorption results of
lead in the chemical and absorption of cations, both adsorbent and penetrating into adsorbent pores. The
results of thermodynamics express themselves spontaneously, thermally and increase the rate of reaction
disorder.
Keywords: Industrial wastewater, thermodynamics, lead, kinetics, CNFS.
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