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چکیده
به منظور تأثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب ،کود دامی و پتاسیم بر ویژگیهای و فیزیولوژیک و مورفولوژیک کدوی
پوست کاغذی در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت طرح اسپیلت پالت در قالب بلوکهای کامل تصادفی
و با سه تکرار ،در مزرعه تحقیقاتی سد سیستان واقع در شهرستان زابل اجرا شد .تیمارها شامل سه رژیم آبیاری،
به فاصله  8 ، 5و  11روز یکبار به عنوان عامل اصلی و تیمارهای عدم استفاده از کود دامی،پتاسیم و پلیمر سوپر
جاذب (شاهد) کود دامی به میزان  34تن در هکتار ،پتاسیم به میزان  144کیلوگرم در هکتار و پلیمر سوپر
جاذب به میزان  444کیلوگرم در هکتار بعنوان عامل فرعی ،در نظر گرفته شد .پلیمر سوپر جاذب بیشترین تأثیر
را بر تعداد شاخه فرعی ،کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل داشت .کمترین رطوبت نسبی برگ ،تعداد شاخه فرعی از
دور  11روز آبیاری بدست آمد .از طرفی هیچکدام از تیمارها اثر معنی داری برمیزان فلورسانس کلروفیل برگ
نداشت .بر اساس نتایج این مطالعه پلیمر سوپر جاذب بیشترین تأثیر را نسبت به سایر تیمارها بر اکثر صفات
اندازهگیری شده نشان داد.
واژگان کلیدی :کدوی پوست کاغذی ،سوپر جاذب ،کلروفیل ،رژیم آبیاری ،رطوبت نسبی برگ

مقدمه
کدوی پوست کاغذی ( )cucurbita pepoگیاه دارویی و روغنی از تیره کدوئیان است .این گیاه علفی ،یکساله و دارای ساقه
خزنده ،کرکدار و توخالی میباشد ،طول ساقه بر حسب شرایط محیطی بین  4تا  5متر ،برگها بزرگ و پنجهای با بریدگیهای
عمیق و ریشه کم و بیش عمیق و نشعب میباشد ( .)3کدو پوست کاغذی هم اکنون در بیساری از کشورهای جهان ،جهت مصارف
مختلف از جمله روغن کشی ،مصرف آجیلی و صنایع داروسازی ،کشت و کار میگردد .مواد مؤثره ارزشمند موجود در روغن دانه
این گیاه ،دارای مصارف دارویی متعددی میباشد که یکی از این موارد در طب سنتی استفاده از آن به عنوان دافع کرم بوده است.
درمان بیماریهایی نظیر هایپرتروفی پروستات ،سوزش مجاری ادرار ،ایجاد تعدل هورمونی در خانمها ،تنظیم دستگاه گوارش،
ممانعت از تجزیه ویتامین Aو تصلب شرایین ،از دیگر کاربردهای دانههای این گیاه میباشد ( 4و .)13نتایج برخی از بررسیها
نیز نشان داده است که درصد باالی دو اسید چرب غیر اشباع مهم مورد نیاز بدن انسان یعنی اسید اولئیک و لینولئیک و سایر

مواد مانند اسید آلفالینولئیک ،فیتواسترولها ،اسیدهای چرب امگا ،4-ویتامین ای میباشد ( 11و  .)24شهیدی و همکاران ()24
بیان کردند ،ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانههای این گیاه را مورد بررسی قرار داده همجنین گزارش نمودند که مغز دانه
کدو پوست کاغذی حاوی بیشترین میزان پروتئین بوده و غلظت عناصر معدنی بخصوص آهن ،سدیم و پتاسیم دانه آن باال میباشد.
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تنش خشکی مهمترین عاملی است که در بیشتر مراحل رشد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک با ایجاد محدودیت
در رشد ،دستیابی به عملکرد باال را دشوار میسازد و کاهش رشد در اثر کمآبی به مراتب بیشتر از سایر تنشهای محیطی است
( .)11عمده قسمتهای ایران با کمبود آب مواجهاند و کمبود آب شیرین عامل محدود کننده اصلی برای بدست آوردن عملکردهای
باالتر به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مرکز ،جنوب و جنوب شرق ایران است ( .)8لذا با مدیریت صحیح آب و خاک و
استفاده از فنون پیشرفته میتوان از بارندگیهای پراکنده و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و ذخیره آب استفاده کرد .در این
رابطه در مناطق خشک اقدامات مختلفی انجام میگیرد ( .)01لذا بایستی برنامهای تهیه شود تا از کلیه روشهای صرفهجویی در
آب مصرفی استفاده بهینه ب عمل آید .بنابراین با کاربرد مواد افزودنی ،مانند پلیمرهای سوپر جاذب آب و استفاده از کودهای دامی،
کمپوست و غیره میتوان ضریب بهره وری آب کشاورزی را افزایش داد .پلیمرهای سوپر جاذب قادرند مقادیر زیادی آب حاصل از
بارندگی و یا آب آبیاری را جذب کرده و از نفوذ عمقی آن جلوگیری کنند و در شرایط خشک مجددا در اختیار گیاه قرار دهند.
استفاده از سوپر جاذب قادر به جذب متنابهی از آب میباشد و قادر است موجب تقلیل تنش ناشی از کمبود آب شود .این مواد
حدود  344برابر وزن خود قادر به جذب آب هستند که میتوانند در مواقع کم آبی به راحتی آب ذخیره شده را در اختیار گیاه
قرار داده و از تنشهای وارده و تقلیل عملکرد تا حدود زیادی جلوگیری نمایند ( .)01پتاسیم نقش مهمی از طریق تنظیم روزنهها
و تعادل یونی در درون سیستم گیاهی در کاهش تنشهای حاصل از کمآبی ایفا میکند ،بنابراین الزم است به مصرف کودهای
پتاسیمی توجهی ویژه توجهی ویژه مبذول گردد ( . )03همچنین پتاسیم پتانسیل اسمزی و جذب آب نقش دارد .گیاهان با
ذخیرهی مطلوب پتاسیم ،آب کمتری از دست می دهند ،چرا که پتاسیم ،پتانسیل اسمزی را افزایش میدهد ( .)00استفاده از
کودهای آلی به عنوان عاملی که سبب بهبود ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک میشود ،میتواند یکی از راهکارهای
کاهش شدت تنش خشکی باشد .اضافه کردن کود دامی به خاک باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و هم چنین افزایش
مقدار آب قابل دسترس برای گیاه میشود ( .)15با توجه به ارزش دارویی گیاه کدوی پوست کاغذی و کمبود آب در اکثر مناطق
کشور ایران ،این تحقیق به منظور بررسی اثرات پلی مر سوپر جاذب ،پتاسیم و کود دامی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک و
فیزیولوژیک کدوی پوست کاغذی و مقاومت به تنش خشکی اجرا گردید.

مواد و روشها
این تحقیق فروردین ماه در مزرعه ت حقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در جوار سد سیستان و آزمایش بصورت
کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار اجرا شد .مزرعه تحقیقاتی سد سیستان با مساحتی در حدود
 84هکتار در  25کیلومتری جنوب زابل در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است .این منطقه با طول جغرافیایی  11درجه
و  41دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  44درجه و  55دقیقه شمالی در ارتفاع  384متری از سطح دریا قرار دارد .آب و هوای
منطقه بر اساس طبقهبندی کوپن در اقلیم خشک بسیار گرم ،با تابستانهای گرم و خشک و بر اساس طبقهبندی آمبرژه جزء
مناطق بیابانی معتدل طبقهبندی میشود .عملیات آماده سازی بستر بذر شامل شخم ،دیسک ،تسطیح و کرت بندی در اوایل
فروردین ماه انجام شد .طرح آزمایشی این مطالعه بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار
بود .پالتهای اصلی سه سطح آبیاری شامل )1 :آبیاری  5روز (شاهد)  )2آبیاری  8روز (تنش مالیم)  )4آبیاری  11روز (تنش
شدید) بود که بصورت دور آبیاری اجرا شد .پالتهای فرعی شامل :شاهد ( عدم استفاده از کود آلی و شیمیایی و پلیمر سوپر
جاذب) ،پتاسیم به میزان  144کیلو گرم در هکتار ،پلیمرسوپرجاذب به میزان  444کیلوگرم در هکتار ،کود دامی به میزان 34
تن در هکتاردر نظر گرفته شد .کاشت به روش جوی پشته ای و تیمار آبیاری پس از استقرار کامل گیاه اعمال شد .به منظور
اندازهگیری وزن تر و خشک ریشهها ،در زمان انجام تیمارهای آبیاری و در مرحله  3برگی گیاه از ریشهی آن نمونه برداری و با
استفاده از ترازوی دیجیتال اندازهگیری انجام شد .جهت اندازه گیری وزن خشک ریشهها با گذاشتن نمونهها در آون  14درجه
سانتیگراد به مدت  23ساعت مجددا مورد سنجش قرار گرفتند .جهت اندازهگیری میزان کلروفیل و کارتنوئید برگ ،از هر نمونه
یک گرم برگ وزن و در هاون تمیزی ریخته ،حجم را با  24میلیلیتر استون  84درصد به  144میلی لیتر رسانده و بافت را با آن
له کرده و سپس به مدت  23ساعت در یخچال نگهداری تا سطوح آن جدا شده و بعد بوسیله دستگاه سانتریفوژ به مدت  5دقیقه
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با  5444دور سانتریفوژ و از بخش رویی (قسمت شناور) نمونه برداری و به دستگاه اسپکتروفتومتر منتقل و عدد جذب در طول
موجهای 114و  132/5قرائت شد (.)1
میزان فلورسانس کلروفیل نیز با استفاده از دستگاه قابل حمل فلوریمتر 0 PFAانجام گرفت .برای گیری رطوبت نسبی برگ
از جوانترین برگهای کامل شده گیاه ای تهیه و وزن شد تا وزن تازه برگ بدست آمد .آنگاه نمونه برگی به مدت  3ساعت در داخل
آب مقطر قرار گرفت تا به حالت اشباع رسید سپس نمونه را پس از خشک کردن با کاغذ صافی مجددا وزن شد و وزن اشباع
نمونه یاد داشت شد .در نهایت نمونه به مدت  23ساعت در دمای  14درجه سانتی گراد در آون خشک شد و وزن خشک آن
بدست آمد .سپس میزان رطوبت نسبی برگ براساس معادله شونفلد و همکاران ( )24محاسبه گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرم افزارهای آماری  SASو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت
گرفت و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excelاستفاده شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس صفات مختلف در جدول شماره  1نشان داده شده است.

درصد رطوبت نسبی برگ
درصد رطوبت نسبی برگ در سطح  1درصد تحت تأثیر تیمارهای کودی و برهمکنش دور آبیاری و کود قرار گرفت ،اما دور
آبیاری تأثیر معنی داری بر درصد رطوبت نسبی برگ نداشت ،که با نتایج اسماعیلی منزه و همکاران ( )1در گلرنگ مطابقت
دارد.کود دامی و پلیمر سوپر جاذب بیشترین تأثیر را در میزان رطوبت نسبی برگ نسبت به تیمار کود پتاسیم و شاهد نشان دادند
(جدول .)2باتوجه به شکل  1مشخص ش د ،در هر سه سطح آبیاری تیمار پلیمر سوپر جاذب نسبت به سایر تیمارهای کودی درصد
رطوبت نسبی برگ بیشتری را نشان داد و پس از آن تیمار کود دامی درصد رطوبت نسبی برگ بیشتری را در شرایط خشکی
نشان دادند .نتایج آزمایش نشان داد ،کاربرد پلیمر سوپر جاذب سبب افزایش میزان نگهداری آب موجود در خاک و به تبع آن
افزایش درصد رطوبت نسبی برگ و شادابی گیاه در شرایط خشکی شد و به مراتب نسبت به کود دامی و پتاسیم تأثیر بیشتری
در افزایش درصد رطوبت نسبی برگ گیاه کدوی پوست کاغذی داشت.
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تعداد شاخه فرعی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان می دهد دور آبیاری و بر همکنش دور آبیاری و تیمارهای کودی بر تعداد شاخه
فرعی معنی دار نبود ،اما اثر تیمارهای کودی تأثیر بسیار معنی داری بر تعداد شاخه فرعی داشت( .جدول .)1روند دادهها نشان
می دهند که با افزایش شدت تنش از تعداد شاخه فرعی کاسته شد و کمترین آن در دور آبیاری  11روز مشاهده شد .در بین
تیمارهای کودی کاربرد سوپر جاذب بیشترین تأثیر را بر تعداد شاخه فرعی گذاشت .تهامی و همکاران ( )5تحت تأثیر کاربرد انواع
کودهای دامی (گوسفندی ،گاوی و مرغی) افزایش ساقه فرعی در بوته ریحان را گزارش کردند.

وزن تر و وزن خشک ریشه
نتایج حاکی از آن بود که تیمارهای کودی و برهمکنش دور آبیاری و تیمارهای کودی اختالف بسیار معنیداری در هر دو
وزن تر و وزن خشک ریشه نشان دادند .اما دورهای مختلف آبیاری اختالف معنی داری را نسبت به تیمار شاهد نشان نداد.
همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد پلیمرسوپرجاذب تأثیر بیشتری در بین تیمارهای به کار رفته نسبت به تیمار شاهد در وزن
تر و وزن خشک ریشه داشت (شکل 2و شکل  .)4برهمکنش دور آبیاری و تیمارهای کودی نشان داد در هر سه دور آبیاری پلیمر
س وپر جاذب بیشترین وزن تر ریشه را نسبت به سایر تیمارها نشان داد و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود .تیمار پلیمر سوپر
جاذب در دور آبیاری  11روز (تنش شدید) با تیمار کود دامی در دور آبیاری  8روز (تنش مالیم) هر دو در یک گروه یعنی گروه
 3قرار گرفتند و این نشان دهنده برتری پلیمر سوپر جاذب نسبت به کود دامی در تنش شدیدتر داشت (شکل .)2اما در مورد وزن
خشک ریشه نیز پلیمر سوپر جاذب در هر سه سطح تنش واکنش بهتری نسبت به سایر تیمارها نشان داد (شکل .)4حسندخت و
مستوری ( )1بیان داشتند پلیمر سوپر جاذب باعث افزایش وزن تر و خشک ریشه خیار شد ،اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار
نبود .به نظر می رسد پلیمرهای آبدوست نظیر سوپر جاذب با ایجاد تغییرات مثبت بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ،و تأمین
به موقع عناصر مورد نیاز گیاه در طی فصل رشد ،میتوانند شرایط بهینهای را برای افزایش وزن گیاه فراهم آوردند.
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شکل -2برهمکنش دور آبیاری و تیمارهای کودی بر وزن تر ریشه

میزان فلورسانس کلروفیل
هیچکدام از تیمارهای کودی و پلیمر سوپر جاذب و همچنین سطوح آبیاری تأثیر معنیداری بر میزان فلورسانس کلروفیل
برگ گیاه کدوی پوست تخمه کاغذی نداشتند (جدول )1که با نتایج شانگان و همکاران ( )21مطابقت دارد.
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میزان کلروفیل (کلروفیل b ، aو کارتنوئید)
تیمارهای کودی و پلیمر سوپر جاذب اثر بسیار معنی داری بر میزان کلروفیل  ،b ،aداشت .اثر دور آبیاری بر میزان کلروفیل
تأثیر معنیداری نشان نداد (جدول .) 1در شرایط تنش مالیم میزان کلروفیل بیشتری مشاهده شد در حالی که با افزایش شدت
تنش ،از میزان کلروفیل کاسته شد .بین تیمارهای مذکور با کاربرد پلیمر سوپر جاذب بیشترین میزان کلروفیل  aرا شاهد بودیم
و پس از آن تحت تأثیر تیمارهای کود دامی و پتاسیم به ترتیب بیشترین مقدار کلروفیل برگ نسبت به شاهد مشاهده شد
(جدول .)2مقدار کلروفیل و رنگدانه های فتوسنتزی از مهمترین عوامل مؤثر در ظرفیت فتوسنتزی گیاهان هستند زیرا بهطور
مستقیم بر سرعت و میزان فتوسنتز تاثیر گذار هستند .اعالمی و همکاران ( )2عنوان کردند که مصرف سوپر جاذب در شرایط
تنش خشکی سبب افزایش محتوای کلروفیل در چچم شد .پورموسوی و همکاران ( )3نیز تحت تأثیر کود دامی بیشترین مقدار
کلروفیل ای در برگ سویا را گزارش کردند .فنایی و همکاران ( )9با مصرف کود پتاسیم در زمان تنش خشکی افزایش محتوی
رنگیزه های کلروفیلی در دو گونه کلزا و خردل هندی را گزارش کردند ،همچنین بیان داشتند با افزایش کاربرد پتاسیم میزان
کلروفیل  aو  bو کلروفیل کل افزایش یافت و بیشترین مقدار در مرحله گلدهی حاصل شد .توحیدی و همکاران ( )22با کاربرد
پلیمر سو پر جاذب افزایش محتوای برگ کلزا را گزارش کردند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد ،دور آبیاری اثر معنی داری در
سطح  5درصد بر میزان کارتنوئید داشت و تیمارهای کودی و پلیمر سوپر جاذب اثر بسیار معنی داری (در سطح  1درصد) بر
میزان کارتنوئید نشان داد ،اما بر همکنش دور آبیاری و تیمارهای کودی و پلیمر سوپر جاذب تأثیر معنی داری نداشت (جدول.)1
میزان کارتنوئیدها با افزایش دور آبیاری و شدت تنش خشکی کاهش یافت و مشخص شد خشکی شدید میتواند کارتنوئیدها را
تخریب کند و باعث کاهش معنیدار نسبت شاهد (دور  5روز آبیاری) و تنشهای مالیم و شدیدتر گردید (جدول .)2بیشترین
میزان کارتنوئید با کاربرد کود دامی و پلیمر سوپر جاذب حاصل شد .مون و همکاران ( )18در مطالعه روی گیاه رزماری بیان
کردند کارتنوئیدها مشابه کلروفیل در طول خشکی کاهش یافت.
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نتیجه گیری
بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش میتوان بیان کرد هر چند کاهش میزان آب مصرفی و به تبع آن بروز تنش خشکی
بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تأثیر منفی می گذارد اما با مصرف کود ،بخصوص کود دامی و مواد اصالحی خاک نظیر پلیمر
سوپر جاذب (در باالترین سطح تنش) ،می توان تا حدی از بروز اثرات سوء تنش خشکی را کاهش داد .در بین دو نوع کود (کود
دامی و پتاسیم) و پلیمر سوپر جاذب ،بیشترین تأثیر مثبت را در دورهای مختلف آبیاری و شدت تنش خشکی بر ویژگیهای
فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه کدوی پوست کاغذی ،پلیمر سوپر جاذب داشت.
5

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
جدول( )9میانگین مربعات صفات مختلف اندازهگیری شده

جدول( ) 2مقایسه میانگین صفات تحت تأثیر پتاسیم ،کوددامی ،سوپر جاذب و دورآبیاری

سطوح آماری تیماری که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در گروه بندی با آزمون دانکن در سطح  %5در گروه آماری
مشابهی قرار دارند.
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Effect of super absorbent polymer, manure and potassium on some
physiological and morphological characteristics of pumpkin
(Cucurbita pepo) on drought steress
Fatemeh safavi1, mohammad galavi2, Mahmoud ramroodi3, mohammad reza
asgharipoor chaman4
1- MA Agriculture, University of Zabol
2,3- Associate Professor, Department of Agriculture, University of Zabol ,
4- Department of Agriculture, University of Zabol

Effect of super absorbent polymer, manure and potassium on the physiological and
morphological characteristics of pumpkin (Cucurbita pepo) in drought conditions, split-plot
experimental design with three replications in a randomized complete block design, at
the Research Station of Sistan Dam located in the city of Zabol implemented. Treatments
consisted of three irrigation regimes, to 5, 8 and 11 days of treatment, no use of manure
as a source of potassium and super absorbent polymer (control) at a rate of 40 t ha
farmyard manure, potassium (k2so4) to the extent 100 kg per hectare to 300 kg per
hectare and super absorbent polymer as a minor, was considered. Super absorbent
polymer greatest impact on the number of branches, chlorophyll a, b and total chlorophyll
found. The minimum relative humidity of leaves, number of branches of the irrigation
11 days, respectively. However, none of the treatments had no significant effect on
chlorophyll fluorescence. Based on these results the most effective super absorbent
polymer observed in the majority of traits showed up.
Key words: Pumpkin (Cucurbita pepo), super absorbent, chlorophyll, drought stress,
relative humidity leaf
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تثبیت خاکهای ناپایدار با استفاده از رسوب کلسیت
یاسمن عبدالوند  ،*9نادر
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چکیده
در سالهای اخیر پدیده هایی نظیر ریزگرد و طوفان شن و ماسه در مناطق خشک و نیمه خشک مانند شمال
آفریقا ،خاورمیانه ،مغولستان وهمچنین شمال غرب چین به پدیده ای زیست محیطی در حال رشد تبدیل شده
است که میتواند اثرات مخرب فراوانی در پی داشته باشد.تا کنون از روش های مختلفی به منظور تثبیت خاک
های منشاء این پدیده ها استفاده شده است اما بنا به دالیل مختلفی مانند مسائل زیست محیطی،سالمت فردی و
جنبه های اقتص ادی نیاز به یک روش جدید جایگزین احساس میشود.در این مقاله سعی به معرفی روشی نوین به
منظور تثبیت خاک با استفاده از فرآیند بیولوژیکی و الزامات آن شده است.این روش که با نام اختصاری MICP
معرفی میشوند به معنای القای کلسیت ناشی از میکروب میباشد که نتیجه این فرآیند سبب تولید رسوب کلسیت
شده و این رسوب میتواند در خاک باعث تثبیت خاک های ناپایدار و همچنین باال رفتن مقاومت خاک گردد.عوامل
متعددی بر این فرآیند بیولوژیکی (القای کلسیت ناشی از میکروب که این میکروب ها عموما باکتری هستند ) اثر
گذار است که در این مقاله سعی بر مرور برخی عوامل اثر گذار و اثر هر عامل بر فرآیند شده است.
واژگان کلیدی :سیمانتاسیون بیولوژیکی،تثبیت خاکMICP،Biostabilization،

مقدمه
طوفان شن و ماسه ،پدیده هواشناسی مشترک در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد که به یک مسئله زیست محیطی در
حال رشد در بسیاری از کشورها و مناطقی مانند شمال آفریقا ،خاورمیانه ،مغولستان و شمال غرب چین تبدیل شده اند(.)2 .1
طوفان شن و ماسه دارای اثرات مضر مختلفی است که می تواند موجب بیماری های تنفسی ،گسترش ویروس ها و اسپور های
میکروبی در سراسر جهان شود و به آرامی و فاجعه بار روستاها و زمین های کشاورزی را ویران کند؛ باعث از فرسایش خاک به
دلیل خشکی و کاهش بهره وری زمین های کشاورزی به علت از بین رفتن مواد آلی و ذرات سبک تر غنی از مواد مغذی و
همچنین کاهش دید موثر برای هواپیما ها و حمل و نقل جاده ای گردد وبه همین سبب نیاز فوری به کشف فناوری های سازگار
با محیط زیست دارای ارزش اقتصادی برای ایجاد ثبات در شن های مناطق بیابانی دارد(.)4روش های مختلفی در مهندسی
ژئوتکنیک به منظور بهبود خواص خاک بصورت درجا استفاده میشود( .)3از جمله روش های تثبیت خاک میتوان به روش تثبیت
زیستی(، )5روشهـای تثبیـت فیزیکی و مکانیکی(، )1 .1روشهای تثبیت شـیمیایی( )8و روشهای نوین اشاره نمود .معموال در
صنعت از  ٪14سیمان یا آهک برای بهبود مقاومت و تثبیت یک خاک ضعیف استفاده میشود .با این حال ،آهک و سیمان هم
گران بوده و هم مصرف انرژی باال و انتشار گازهای گلخانه ای را در پی دارد(.)9همچنین روش های سیمانتاسیون مصنوعی
همانند استفاده از سیمان پرتلند ،مواد آلکالین زیادی را وارد خاک کرده و سبب از بین رفتن ساختار خاک میگردد.بسیاری از
موادی شیمایی که برای تثبیت خاک ها استفاده میشوند سمی بوده و اثرات زیان باری بر سالمتی انسان دارند(.)14به همین
جهت یافتن روشی جایگزین که هم از جهت زیست محیطی و هم از نقطه نظر اقتصادی مقبول باشد احساس می گردد .نقش
زیست شناسی در شکل گیری و تثبیت ساختار خاک به طور قابل توجهی توسط دانشمندان به رسمیت شناخته شده است (.)11
سیمانتاسیون زیستی یک شاخه جدید و به تازگی توسعه یافته در مهندسی ژئوتکنیک میباشدکه با استفاده از فعالیت های
9
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میکروبیولوژیکی به منظور بهبود خواص مهندسی خاک می پردازد .یکی از رایج ترین فرآیند ها به منظور انجام سیمانتاسیون
زیستی از طریق القای کلسیت ناشی میکروب(  )MICPمیباشد .کاربرد این تکنیک در زمینه های گوناگونی مانند بهبود مقاومت
بتن و دوام آن ( ،)14 .12دوام آجر ( ،)13مقاومت خاک( ،)11 .15نفوذپذیری شن و ماسه ( )18 .11میباشد .ایوانوف و چو
مقایسه ای تقریبی برای هزینه مواد خام به منظور تزریق میکروبی و تزریق شیمیایی رایج انجام دادند که در نتیجه مشاهده شد
هزینه تزریق میکروبی ( 4.5تا  9دالر در هر متر مکعب خاک) به طور قابل توجهی ارزان تر از تزریق شیمیایی ( 2تا  12دالر در
هر متر مکعب خاک) میباشد(.)19

مبانی تحقیق
-2-9القای کربنات ناشی از فرآیند بیولوژیکی
القای کلسیت ناشی از میکروب ( )MICPیک تکنیک بهسازی خاک نسبتا سازگار با محیط زیست و پایدار است که از فرآیند
بیوشیمیایی که به طور طبیعی در خاک رخ میدهد جهت بهبود خواص مهندسی خاک استفاده میشود( .)24این روش شامل
باکتری های هوازی با توانایی تولید آنزیم اوره آز در خاک می باشد و از آنزیم اوره آن برای کاتالیز کردن هیدرولیز اوره جهت
تولید یون های آمونیوم و کربنات استفاده میشود .واکنش شیمیایی مربوط به این فرآیند به شرح زیر است (معادله): )(1
𝐶𝑂(𝑁𝐻2 )2 + 2𝐻2 𝑂 → 2𝑁𝐻4+ + 2𝐶𝑂32−
)(1
در حضور یک منبع کلسیم که اغلب کلسیم کلراید (  )𝐶𝑎𝐶𝑙2مورد استفاده قرار میگیرد ،کربنات کلسیم (  ،𝐶𝑎𝐶𝑂3کلسیت)
در طول ماتریس خاک بر اساس واکنش شیمیایی زیر (معادله ) ) (2شکل می گیرد:
)(2

)𝑠( 𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑂32− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3

تولید کلسیت ناشی از فرآیند ) (MICPمنجر به سیمانتاسیون ذرات خاک شده و ذرات را به هم میچسباند( .)21یکی از مهم
ترین وظایف پوسته خاک تولید شده از این روش تثبیت سطح خاک و حفاظت از آن در برابر فرسایش است .پوسته میکروبیوتیک
در سطح خاک می تواند دارای ضخامت چند میلی متر باشد ،اما همین ساختار کوچک در مناطق بسیار خشک میتواند باعث
کاهش میزان نفوذ آب ،میزان فرسایش خاک ،افزایش رواناب و افزایش پایداری شیب شود(.)24 .22

-2-2باکتری های مورد پژوهش
بوکت و همکاران( )23اظهار داشتند که القای کلسیت یک رفتار معمول در بین باکتریها میباشد که اکثر این باکتری ها قادر
به تولید رسوب کلسیم در شرایط مناسب هستند .در فرآیند  ،MICPباکتری ها  pHقلیایی ایجاد می کنند و کربن های غیر آلی
غیر قابل حل تولید می کنند( .)25سویه های باکتری همچون )، (26)Sporoscarcina pasteurii (S. pasteurii
 Bacillus pasteurii ، )29( Bacillus sphaericus، B.megateriu(28)، )21(Pseudomonas denitrificansمورد
استفاده قرار گرفته اند که  S.pasteuriiگونه رایج تر در اغلب پژوهش ها دیده شد .این باکتریها متعلق به گروه ریسک با ریسک
فردی و اجتماعی کم است .با این حال ،مطالعات بسیاری در این زمینه وجود دارد که پاتوژن های فرصتطلبانه ای مانند
 )43-42( Proteus mirabilis،Proteus sp., Proteus vulgaris ،)41( Bacillus mycoides ،)44( Bacilluscereusبرای
استفاده در بایوسیمانتاسیون پیشنهاد شده اند .بنابراین ،نقطه ی بحرانی فرآیند اصالح زیستی  ،معرفی سلول های باکتری زنده
در محیط زیست است که میتواند یک خطر بشمار می آید .منافذ خاک باید دارای اندازه کافی بوده تا بتواند باکتری ها را با طول
 4.4-4.5میکرومتر عبور دهد؛ بنابراین اندازه ذرات  344-54میکرومتر می تواند به عنوان مطلوب ترین محدوده برای فعالیت
باکتری در منافذ در نظر گرفته شود(.)45

 -2-3تشکیل پوسته با استفاده از بایوسیمانتاسیون بر پایه کلسیم
شکل گیری پوسته را می توان با یک مدل ساده  MICPتوصیف نمود( .)41میزان کلسیم مورد نیاز ( )Qرا میتوان با استفاده
از فرمول زیر که در آن ضریب غلظت کلسیم ( )Cو حجم محلول نمک کلسیم ( )Vاست ،توضیح داد .در صورتی که تمام حجم
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حفرات خاک شن و ماسه ( )Vpبا محلول نمک کلسیم پر شده و هیچ الیه ای از محلول نمکی در باالتر از سطح ماسه وجود
نداشته باشد ،حداکثر رسوب کلسیم به شرح زیر محاسبه خواهد شد:
𝑝𝑉𝐶 = 𝑄
)(3
در صورتی که حجم منافذ خاک ( )Vpبا محلول نمک کلسیم پر شده و یک الیه از محلول نمکی به حجم Vsدر باالی سطح
خاک وجود داشته باشد ،حداکثر رسوب کلسیم ( )Qممکن است به صورت زیر محاسبه شود:
)𝑄 = 𝐶𝑉𝑝 + 𝐶𝑉𝑠 (4
یا
)𝑠𝐻 𝑄 = 𝐶𝐴(𝐻𝑝𝑃 +
)(5
بطوریکه  Aناحیه تحت اثر فرآیند و عمل آوری؛  Hpارتفاع خاک تحت عمل آوری؛  Pتخلخل خاک؛  Hsارتفاع محلول نمک
کلسیم باالتر از سطح خاک میباشد .با توجه به این که میزان  MICPدر الیه باالیی خاک به طور قابل توجهی بیشتر از میزان
انتشار یون های کلسیم در عمق پایین تر خاک است؛ در شرایط طبیعی ،توزیع عمق  MICPدر خاک می تواند به توزیع عمقی
باکتری های تولید کننده اوره آز منجر شود .در آزمایشات ،عامل اصلی تشکیل پوسته کلسیت روی سطح شن و ماسه یک الیه
نمک کلسیم و محلول اوره باالتر از این سطح است(.)41

بررسی تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند MICP
اثر غلظت باکتری
هرچه غلظت باکتری در نمونه خاک افزایش یابد باعث افزایش مقدار کلسیت حاصل از  MICPمیشود( .)41غلظت باالی
باکتری ها باعث تولید اوره بیشتر در واحد حجم میشود تا هیدرولیز اوره را آغاز کند(.)48ژائو و همکارانش در آزمایشی نشان
دادند(جدول  )1هر چه غلظت باکتری(  )1 𝑂𝐷600افزایش می یابد ،فعالیت اوره آز به تدریج افزایش یافته  ،اما این فعالیت هنگامی
که  𝑂𝐷600از  4.4به  4.1افزایش می رسد ،با سرعت باالیی افزایش پیدا میکند و پس از اینکه  𝑂𝐷600به  4.1رسید ،روند افزایش
فعالیت اوره آهسته میشود( .)21ویفین نشان داد که اوره آز تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار می گیرد و منجر به تغییرات فعالیت
خاص اوره میشود(.)43
جدول  - 9اثر افزایش غلظت باکتری بر میزان فعالیت اوره آزی(.)34
1.5
8.85

1.2
6.90

0.9
5.27

0.6
3.31

0.3
1.14

5.90

5.75

5.85

5.52

3.81

𝑂𝐷600
)Urease activity (Mm hydrolyzed urea/min
Urease activity (Mm hydrolyzed
)urea/min/OD

اثر زمان عمل آوری
رسوب کلسیت ناشی از باکتری یک فرآیند بیوشیمیایی و پیچیده است .زمان واکنش یکی از عوامل کلیدی بر فرآیند MICP

میباشد .به منظور بررسی تاثیر زمان واکنش بر ویژگی های خاک در آزمایشی که ژائو و همکارانش انجام دادند ،نمونه های شن و
ماسه تحت استاندارد  MICPپس از  5 ،4و  1روز آماده شدند .نمونه  MICPپس از  1روز از واکنش به اندازه کافی مستحکم
نبوده که بتوان آن را از قالب حذف نمود .پس از واکنش به مدت  5 ،4و  1روز در راکتور بسته ای نمونه های عمل آوری شده
تحت  ،MICPدمای اتاق خشک شدند.شکل( )1افزایش متوسط  UCSرا از  4.51تا  4.98مگاپاسکال و سپس به  1.41مگاپاسکلی
را در بازه  4تا  1روز نشان می دهد .افزایش میزان ( UCSمقاومت فشاری) در  4تا  5روز بیشتر از  5تا  1روز میباشد که این
موضوع ممکن است به این دلیل باشد که باکتری ها توسط بلورهای کلسیت تشکیل شده فراگرفته شده باشند و در نتیجه فعالیت
آنزیم پس از  5روز کاهش یافته است .عالوه بر این،رسوب  𝐶𝑎𝐶𝑂3تشکیل شده میتواند حجم حفرات خاک را کاهش داده و
حتی منافذ را مسدود کرده باشد ،که باعث کاهش ارتباط موثر بین مواد سیمانتاسیون و اوره شده و درنتیجه موجب کاهش کارآیی

 -1غلظت باکتریها با واحد  ODبیان شده و در فرآیند  MICPعموما باکتریهای مورد استفاده در طول موج  144نانومتر و بوسیله دستگاه
اسپکتوفتومتر مشاهده می شوند.
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پیوند ناشی از  MICPشود( .)21در شکل پالت هر جعبه مقدار متوسط و  ٪25از کل  UCSرا توسط باال و پایین جعبه نشان
می دهد .خطوطی که از باال و پایین هر جعبه رسم شده است نشان دهنده کمترین و بیشترین مقدار  UCSمی باشد.

شکل  – 9تغییرات میزان مقاومت خاک تحت فرآیند بیولوژیکی در اثر زمان(.)22

اثردما
فعالیت و رشد میکروبی نسبت به دما در محدوده  24تا  44درجه سانتیگراد حساس نیست .میزان هیدرولیز اوره در دمای
 44درجه سانتیگراد در مقایسه با دمای  24درجه سانتیگراد بیشتر است ولی افزایش دمای پس از  44درجه  ،میزان تجزیه را
افزایش نمیدهد( .)18با این وجود ،این تغییر در دمای خاک در حالی که فرآیند  MICPدر نمونه خاک یا در محل انجام میشود،
صورت میگیرد .بنابر این پیشنهاد شده است که از میان باکتری ها آن دسته از باکتری هایی انتخاب شوند که به طور مطلوب در
دمای خاک زندگی می کنند .درجه حرارت خاک با تغییر در عرض جغرافیایی ،ارتفاع ،تابش خورشیدی  ،رطوبت ،نوع خاک ،عمق
خاک و غیره تغییر میکند .به عنوان مثال ،عبدالرحیم نیک و همکارانش مطالعه در مورد دمای خاک در مالزی در فضای باز جنگل
انجام دادند( .)49آنها دریافتند که دمای متوسط خاک در عمق (از عمق  4تا  44سانتی متر) در طول سال حدود  44درجه
سانتیگراد است .این باعث میشود که باکتری  Bacillus Megateriumبرای کاربرد  MICPدر مالزی با توجه به دمای مطلوب
رشد این باکتری که آن نیز  44درجه سانتیگراد است ،مناسب باشد( .)34عالوه بر این ،با توجه به اینکه گرمای ویژه آب از خاک
باالتر است دمای محلول سیمانی تزریقی در دمای خاک تاثیر می گذارد( .)31با توجه به آنزیم اوره ،دمای بهینه برای فعالیت اوره
در حدود  14درجه سانتیگراد است با این وجود ،این دمای بهینه برای فعالیت اوره ،برای بهسازی خاک در محل یا در آزمایشگاه
کاربردی نیست( .)32شکل ( )2نشان می دهد که تاثیر درجه حرارت بر  UCSشن و ماسه تحت اثر MICPکمتر از  ٪14است.
باالترین  UCSبرابر با  1.41مگاپاسکال در شرایط هوای خشک و در  24درجه سانتیگراد بوده است ،سپس  1.23مگاپاسکال در
 44درجه سانتیگراد و  1.29مگاپاسکال در  -18درجه سانتیگراد و پایین ترین در  1.21مگاپاسکال در حالت اشباع از آب است.
دمای  -18درجه سانتی گراد و  44درجه سانتی گراد برای بررسی اثر دما بر روی نمونه های تحت  MICPمیباشد .هدف از عمل
آوری در هوا و آب ،بررسی اثر رطوبت بر روی نمونه های تحت  MICPمی باشد .خواص مهندسی ماسه های عمل آوری شده
نسبتا پایدار هستند و به طور قابل توجهی تحت تاثیر شرایط محیطی قرار نمی گیرند(.)21
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شکل  -2اثر دما بر مقاومت خاک تحت عمل آوری فرآیند بولوژیکی()22

اثر دانه بندی
رباتا-الندا تحقیقاتی در مورد اثر نوع خاک بر فرآیند  MICPانجام دادند و نشان داده شد که نوع خاک دارای دو نوع محدودیت
به شرح زیردر اصالح بیولوژیکیمی باشد )1 :در خاک های بسیار ریزدانه ،فرآیند به دلیل نفوذ پذیری بسیار پایین محدود میشود
و  )2در خاک های بسیاردرشت دانه ،یک الیه نازک از مواد معدنی می تواند ذرات سیمانی شده را با هم مخلوط کند .عالوه بر
نفوذ پذیری خاک ،تفاوت های موجود در کانی شناسی نیز ممکن است بر واکنش شیمیایی تأثیر بگذارد(.)34

اثر روش تزریق محلول سیمانتاسیون و باکتری به خاک
در اکثر تحقیقات روی  MICPروش تزریق مشابه تزریق مواد مصنوعی به خاک برای بهبود آن است .مارتینز و همکاران
تحقیقاتی را برای شناسایی روش تزریق مناسب برای به دست آوردن توزیع کلسیت یکنواخت در ستون شن انجام دادند(.)33
تزریق با توقف جریان محلول سیمانتاسیون به سطح ،رسوب کلسیت را در امتداد ستون شن و ماسه تا  4.5متر امکان پذیر کرد.
همچنین روش تزریق مداوم ،کلسیت را در نزدیکی درگاه تزریق افزایش داد ،اما محتوای کلسیت در فواصل بدور از نقطه تزریق
کاهش یافت(.)24
اثر pH
فیشر و همکارانش اظهار داشتند  pHمطلوب برای آنزیم اوره در محدوده  1.5تا  8.4میباشد؛ آنها دریافتند که فعالیت اوره
آز از  6.0 pHتا  8.4به سرعت افزایش می یابد .فعالیت اوره با  pHبرابر با  8.0به اوج رسید و به تدریج در  pHهای باالتر کاهش
یافت .با این وجود ،فعالیت اوره آز در  pHبرابر با  9.4همچنان انجام شدنی است pH .محیط واکنش در طول فرآیند  MICPبه
تدریج افزایش می یابد .آمونیاک تولید شده توسط هیدرولیز اوره  pHمحیط را افزایش می دهد .دی اکسید کربن حاصل از
هیدرولیز اوره و تنفس باکتری ها در راستای افزایش  pHعمل می کنند .سویه هایی از باکتری تشکیل دهنده کلسیت باید در
این طیف از  pHباشند تا به خوبی در تولید آنزیم اوره مورد نیاز برای تجزیه اوره فعالیت کنند(.)35همچنین در مطالعه نعمتی و
همکاران دیده شد یک محلول هم موالر از هر دو واکنش دهنده تبدیل بهتر به کلسیت را فراهم می کند( .)18از لحاظ وزنی،
نسبت استئوکیومتری  2.5برای اوره و کلرید کلسیم بر قرار است که برای رسیدن به تولید کامل کلسیت ،با توجه به وزن مولکولی
اوره  𝐶𝑂(𝑁𝐻2 )2و کلرید کلسیم 𝑂  ،𝐶𝑎𝐶𝑙2 . 2𝐻2تقریبا  14و  131گرم  /مول از هر کدام مورد نیاز است .غلظت این واکنش
دهنده ها بر روند  MICPتاثیر میگذارد( .)31اثرات واکنش دهنده ها ( اوره و کلرید کلسیم) بر میزان رسوب کلسیت در این
تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .غلظت بیشتر اوره و کلرید کلسیم مقدار کلسیت تولیدی را افزایش می دهد(.)41 .18
با این حال ،این موضوع فقط برای غلظت های خاصی از واکنش دهنده ها برقرار است .نمک زیاد اثر مهاری بر فعالیت میکروبی
والقای کلسیت دارد(.)31اوره و کلرید کلسیم با غلظت پایین باعث افزایش سطح اوره و تجزیه آمونیاک می شوند .فعالیت میکروبی
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ممکن است بامیزان نمک باال کاهش یابد ،بنابراین تولید اوره را از باکتری های اورئولیتیک محدود کرده یا از بین می برد(. )18
در موردی دیگر مشاهده شد ،اوره آز مورد نیاز برای MICPدرمیزان های باالتر نمک واکنش دهنده همچنان تولید میشود ،اما
نسبت کلسیت رسوب شده با افزایش غلظت های واکنش دهنده ها کاهش می یابد(.)11این تفاوت در رسوب کلسیت در میزان
های باالترنمک می تواند با خصوصیات هالوفیلی باکتری توضیح داده شود .باکتری های نسبتا غیر حساس قادر به رشد در طیف
وسیعی از نمک ها هستند و اگر در محیط با میزان نمک باال پاسخگو باشند ،در خاک میتوانند مورد استفاده قرار گیرد(.)31

بررسی تأثیر عوامل مختلف بر کاهش وزن خاک به دلیل فرسایش
اثر سرعت باد بر میزان فرسایش
در آزمایشی که ملکی و همکاران بر روی خاک کنترلی (بدون انجام فرآیند بیولوژیکی) و خاک عمل آوری شده با فرآیند
بیولوژیکی انجام دادند ،افت وزن خاک از  24تا  834گرم در سرعت  45تا  55کیلومتر در ساعت برای خاک کنترلی افزایش یافت.
نتایج نشان می دهد که فرسایش خاک عمل آوری شده به میزان  3گرم تا سرعت  55کیلومتر در ساعت افزایش یافت .عالوه بر
این،اختالف در میزان فرسایش بین نمونه عمل آوری شده بولوژیکی و نمونه کنترلی ،با سرعت باد رابطه مستقیم دارد.با این حال
کاهش فرسایش بین  91/5و  99/5درصد تقویت شد .این موضوع بیانگر این است که عمل آوری بیولوژیکی روی سطح خاک به
طور موثر می تواند مقدار فرسایش را حتی در سرعت های باالتر کاهش دهد(.)38

اثر میزان نفوذ پذیری بر میزان فرسایش
نتایج نشان می دهد که مقاومت به نفوذ نمونه ها با افزایش غلظت مخلوط باکتری افزایش می یابد .این بهبود به دلیل تشکیل
کریستال کلسیت در الیه سطحی نمونه است؛ به این معنی که تشکیل رسوب کلسیت باعث کاهش نفوذ پذیری شده و این نفوذ
پذیری کم نشان دهنده سطح سیمانی شده بوده و در جهت کاهش فرسایش عمل می کند.

شکل  - 3اثر سرعت باد بر کاهش وزن نمونه خاک کنترلی و خاک عمل آوری شده تحت فرآیند بیولوژیکی(.)44

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه مروری نشان دهنده تاثیر بسیار سیمانتاسیون بیولوژیکی بر تثبیت خاک های ناپایدار و همچنین
باال بردن مقاومت نمونه عمل آوری شده میباشد.الیه رسوب کلسیت ایجاد شده در اثر فرآیند ( MICPالقای کلسیت ناشی
میکروب) به سبب ایجاد سیمانتاسیون با ذرات خاک ،همبستگی بین ذرات ایجاد کرده که در نتیجه ذرات ناپایدار تا حدود بسیار
زیادی تثبیت میشوند و افت وزن خاک به دلیل فرسایش تا حدود بسیار زیادی کاهش میابد.عوامل مختلفی از جمله غلظت
13
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مدت زمان عمل آوری و دانه بندی بر فرآیند،روش تزریق،دما، محیطpH،)نسبت محلول سیمانی(غلظت واکنش دهنده ها،باکتری
با افزایش غلظت باکتری میزان هیدرولیز اوره افزایش می یابد اما فعالیت اوره آز تحت تاثیر عوامل مختلفی. اثرگذار استMICP
1.5  گزارش شده برای باالترین عملکرد این فرآیند بیولوژیکیpH بهترین محدوده.میباشد و تنها به غلظت باکتری بستگی ندارد
 انتخاب باکتریی است که در دمای منطقه،همچنین نکته حائز اهمیت با توجه به حساسیت برخی باکتری ها به دما.  میباشد8 تا
 هرچه دانه بندی بهتر باشد و اثر ریزدانه خالص یا درشت دانه خالص کمتر باشد محلول.مورد نظر بتواند زندگی و فعالیت کند
 در نتیجه آزمایشات مختلف انجام شده دیده شد.سیمانتاسیون و باکتری بهتر توزیع شده و نتیجه مطلوب تری حاصل میشود
. می تواند جهت بهبود خواص خاک و پایداری آن بسیار مورد توجه قرار گیردMICP فرآیند
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چکیده
اجرای ارزیابی اثرات تجمعی در سالهای اخیر رشد داشته است ،ولی محققانی به توجه کم به ارزیابی اثرات تجمعی
در ارزیابی اثرات پروژهها و طرح ها اشاره دارند .در ایران بررسی اثرات تجمعی بطور محدودی و با تاخیر انجام شده
است .بسیاری از مقاالت به دشواری های ارزیابی اثرات تجمعی و شناسایی اثرات تجمعی در ارزیابیها اشاره داشته
اند .این موضوع را میتوان به ماهیت ارزیابیهای اثرات که مجبور به تمرکز بر پیامدهای آتی هستند ،مرتبط دانست
و این وضعیت ذاتاً پیچیده است ،عدم آگاهی و دانش در رابطه با شناخت اثرات تجمعی و نبود اصول و مقررات
روشن در خصوص چگونگی انجام ارزیابی اثرات تجمعی ،از چالشهای مهم این ارزیابی می باشد .از راه حلهای ارایه
شده برای رفع دشواری های ارزیابی اثرات تجمعی و عملی شدن انجام آن ،استفاده از اجزای ارزشمند اکوسیستم
و بررسی تاثیر اثرات بصورت تجمعی و با هم بر روی این اجزا می باشد .اغلب دستورالعمل ها و مقررات ،اجرای
ارزیابی اثرات تجمعی را در طی ارزیابی اثرات محیطزیستی پروژهها در نظر گرفته اند .بسیاری از متخصصین
ارزیابی اثرات تجمعی در مورد جنبه های مختلف و مراحل ارزیابی اثرات تجمعی به نقطه نظرات یکسانی رسیده
اند.
واژگان کلیدی :اثرات محیطزیستی ،اثرات تجمعی ،ارزیابی اثرات ،مقاله مروری

 -9مقدمه
ارزیابی اثرات تجمعی 1طی سالیان ،جایگاه مهمی در ارزیابیهای محیطزیستی به دست آورده است .ایده اصلی در مفهوم
ارزیابی و مدیریت اثرات تجمعی این است که درنظرگرفتن اثرات محیطزیستی بصورت جداگانه و در انزوا کافی نیست[ .]1بعضی
فعالیت های توسعه ای بصورت مجزا از هم اثرات کمی بر روی محیطزیست دارند ،لیکن تجمع اثراتشان بر محیطزیست در طول
زمان قابل توجه است .اثرات محیطزیستی فعالیت های انسان ،وقتی بصورت افزایشی با هم ترکیب شوند ،کیفیت محیطزیست را
با تهدیدی جدی مواجه می سازند] .[2در حالی که چنین اثراتی ممکن است به تنهایی بی اهمیت باشند ،ولی در طول زمان می
توانند از طریق یک یا چند عامل با هم ترکیب شوند ،تا حدی که به طور قابل توجهی منابع محیطزیستی را تخریب نمایند .در
سراسر جهان پذیرفته شده است که در نظر گرفتن اثرات تجمعی باید بخشی جدایی ناپذیر از فرایند ارزیابی اثرات محیطزیستی
باشد و روش شناسی های خاص این بخش باید در راستای بیان این اثرات ایجاد شود[.]4
ارزیابی اثرات تجمعی دیدگاه گستردهتری از ماهیت اثرات متقابل انسان و محیطزیست را بیان می کند ،این دیدگاه اذعان
دارد که تغییرات محیطزیستی نه تنها از یک پروژه بلکه از اثرات متقابل چندین پروژه نشات میگیرند (که گاهی اوقات این
پروژهها درون یک طرح یا برنامه لحاظ شده اند)] .[1الزم است تا این اثرات فعل و انفعالی ،برای اطمینان از عدم نقض حدود
تحمل محیطزیستی در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شوند .تاثیر دو عمل توام بر محیطزیست پیچیده بوده و می تواند منجر به
تخریبی در محیطزیست شود که به دلیل وجود فعل و انفعال بین اثرات دو پروژه بدتر از تصور اولیه باشد ،این اثرات فعل و انفعالی
می تواند شیمیایی ،بیولوژیک یا فیزیکی باشند].[3
1 - Cumulative Effects Assessment: CEA

11

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

رویدادهای محیطزیستی در نقاط مختلف ،اهمیت اثرات تجمعی را نشان می دهد .ارلیچ 1در ارتباط با نقش اثرات تجمعی
فرهنگی بر پذیرفته نشدن چهار پروژه اکتشاف اورانیوم درحوضه آپر تلون( 2واقع در سرزمین های شمال غرب کانادا) گزارش
نموده است[ .]5همچنین ،خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران نشانه ای از اثرات تجمعی است .در حوضه آبریز دریاچه چندین
سد وجود دارد و اکثر آنها گزارش ارزیابی محیط زیستی داشته و توسط سازمان محیطزیست پذیرفته شده اند .اما ،سدها با
همدیگر نقش مهمی در خشک شدن دریاچه ارومیه داشته اند.
 CEAبا در نظر گرفتن اینکه یک دریافت کننده محیطی چگونه از تمامی پروژهها ،طرح ها و فعالیت ها متاثر میشود ،باعث
بهبود کارایی  EIAمی گردد[ CEA .]1بعنوان یک زیر بخش برای  EIAدر نظر گرفته میشود ،چراکه این ارزیابی از اصول،
روش ها و تکنیک های ارزیابی اثرات محیطزیستی تبعیت می کند و بطور قابل مالحظه ای در طی انجام  EIAقابل کاربرد
است[ .]1ارزیابی اثرات تجمعی یک عامل کلیدی برای اجرای مناسب ارزیابی اثرات در کشورهای چون ایاالت متحده و کانادا از
بیش از  34سال گذشته بوده است .در حال حاضر بطور وسیعی در بسیاری از کشورها درسطح مطالعات پروژه ای ،منطقه ای و
استراتژیک اجرا میشود[.]1
این مقاله بدلیل اهمیت ارزیابی اثرات تجمعی در مطالعات محیطزیستی با بررسی و مرور مقاالت ،کتب ،راهنماهای اجرای و
سایر متون خارجی و داخلی و استنتاج از این مطالب تهیه شده است .هدف این مقاله ،ارائه وضعیت ،مفاهیم و آخرین یافته ها و
نظرات در مورد  CEAمی باشد.

 -2مفهوم و تعریف اثر تجمعی
در متون علمی CI4 ،و  CE3اصطالحاتی هستند که اغلب و اکثراً به جای یکدیگر استفاده میشود[ 3و  ]8و این موضوع در
این مقاله نیز رعایت شده است .شورای کیفیت محیطزیست آمریکا ) (CEQدر راهنمای ارزیابی اثرات تجمعی خود در سال 1991
واژههای  impactو  effectرا یکسان ذکر کرده است .البته موارد استثنا هم برای مفهوم این دو واژه وجود دارد ،برای مثال
گلینگهام و همکاران ( 5)2411اشاره نمودهاند که این دو متفاوت بوده و معتقدند که یک  impactمی تواند شامل تغییرات محیطی
بیشتری نسبت به یک  effectباشد[.]9
مفهوم اثرات تجمعی در ابتدا توسط شورای کیفیت محیطزیست آمریکا تعریف و سپس توسط دیگر محققان شرح داده شده
است[ .]14سازمان ها و دانشمندان مختلف تعاریف مجزای برای اثرات تجمعی ارائه نموده اند .شورای کیفیت محیطزیست
آمریکا( ،1991صفحه  5خالصه اجرایی) اثر تجمعی را به شرح زیر تعریف می کند :اثر بر محیطزیست ناشی از اثر یک فعالیت که
به اثرات فعالیتهای گذشته ،حال و منطقاً قابل پیش بینی در آینده افزوده شود ،صرف نظر از اینکه کدام سازمان (فدرال یا غیر
فدرال) یا شخص عهده دار فعایتهای دیگر می باشد[« .]11سازمان ارزیابی محیطزیستی کانادا» 1اثرات تجمعی را تحت عنوان
تغییرات ایجاد شده در محیطزیست توسط فعالیتی در ترکیب با سایر فعالیتهای گذشته ،حال و آینده انسانساخت تعریف نموده
است[ .]3راهنمای اتحادیه اروپا در مورد  CEAاثرات تجمعی را به عنوان انباشت تغییرات ایجاد شده توسط انسان در اجزای
ارزشمند محیطزیست در مکان و در طول زمان تعریف می کند که چنین اثراتی به صورت تجمعی و یا فعل و انفعالی روی می
دهند[ .]3اثرات تجمعی می تواند حاصل از انباشت و برهم کنش اثرات مستقیم یا غیر مستقیم باشند[ .]1اثرات محیطزیستی
تجمعی به عنوان نتایج حاصل از فعالیتهای که به صورت جداگانه اثراتی جزئی داشته ولی هنگامی که به فعالیتهای گذشته ،حال
و بطور منطقی قابل پیش بینی در آینده افزوده شوند و اثرات تجمعی چشمگیری خواهند داشت نیز تعریف شده است[.]12
اثرات تجمعی لزوما بصورت بخشی از یک مسیر علی(سببی) ساده ایجاد نمی شوند ،بطوری که یک اثر تجمعی می تواند
ناشی از انباشت یا فعل و انفعاالت اثرات از چند منبع نامرتبط باشد[ .]14درصورتیکه توجه ما به مراحل مجزا پروژهها و یا به
مقیاس های مکانی و یا زمانی کوچک و نامناسب محدود شده باشد ،اثرات تجمعی قابل درک نیستند[ .]13شکل  1مفهوم اثرات
تجمعی را نشان میدهد.
1 - Ehrlich
2-Upper Thelon
3-Cumulative Impact: CI
4-Cumulative Effect:CE
)5-Gillingham et al.,(2016
6 -Canadian Environmental Assessment Agency:CEAA
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شکل  -9نمودار اثرات تجمعی

اثرات تجمعی می توانند هم مثبت و هم منفی بوده و می توانند از لحاظ شدت و قدرت و همچنین گستردگی مکانی و زمانی
متفاوت باشند[ .]14اثرات تجمعی ممکن است با هم فعل و انفعال داشته باشند به این صورت که سبب بروز دیگر اثرات شوند و
یا به هم بپیوندند .آنها ممکن است بصورت خطی و یا نمایی 1انباشته شوند که پس از آن می توانند تغییرات عمده ای در سیستم
های محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمایند[ .]14این اثرات اغلب فراتر از مکان جغرافیایی یک پروژه یا عملیات گسترش
یافته و می تواند به سیستم هایی محیطی که قبال توسط سایر پروژهها یا فعالیتها متاثر شده اند ،اضافه شوند.
اکلستون( 2)2411اثرات تجمعی را به گروههای جمعی 4و تشدیدی 3تقسیم میکند[ .]15اثرات جمعی هنگامی روی می
دهند که بزرگی اثرات ترکیب شده برابر با جمع اثرات انفرادی باشد .هنگامی که اثرات ترکیب می شوند ،نتایج ممکن است بطور
قابل مالحظه ای بیشتر و یا کمتر از آنچه که بر اساس جمع پذیری انتظار می رفت ،باشند .مقدار بیشتر از جمع پذیری را می
توان به عنوان اثر تشدیدی تعریف نمود[ .]15همچنین ،جیمز و همکاران ( 5)2444عنوان کرده اند که اثرات جمعی آنهایی
هستند که تاثیراتشان می تواند بطور مستقیم ترکیب شود ،در حالی که اثرات تشدیدی منجر به کاهشی ویژه در کیفیت
محیطزیست می شوند که شدت آنها با جمع ساده شدت اثرات متفاوت است و نتیجه ممکن است بزرگتر از مجموع اجزا باشد[.]3
قابل ذکر است که در زمینه طبقه بندی اثرات تجمعی نظر واحدی بین کارشناسان مربوطه وجود ندارد و تقسیم بندی های
1
دیگری نیز برای اثرات تجمعی وجود دارد ،از جمله کرین و همکاران ( 1)2448اثرات تجمعی را به جمعی ،تشدیدی ،و رقابت آمیز
طبقه بندی کرده اند .اثرات رقابت آمیز بر اساس فرایند بازخور (فیدبک) در محیط ایجاد میشوند ،باز خور مثبت یک روند را
تقویت کرده و بازخور منفی جلوی روندی را میگیرد[ . ]11همچنین بعضی از منابع اثرات تجمعی و تشدیدی را دو طبقه جدا از
هم می دانند[ 11و .]18

1- exponential
)2- Eccleston (2011
3- additive
4- synergic
)5- James et al., (2003
)6- Crain et al., (2008
7- antagonistic
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همچنین در ارزیابی اجزای منظر و بصری ،اثرات تجمعی در نظر گرفته میشود .نایت ( 1)2449اظهار نموده است که ارزیابی
منظر و بصری تجمعی 2باید اثرات شاخص حاصل از ورود توسعه به منظر را در ترکیب با توسعه های موجود و توسعه های آتی
تعیین کند[.]19

 -3اثرات تجمعی اجتماعی
ارزیابی اثرات تجمعی به ندرت انجام میشود و هنگامی که انجام می شوند ،تمرکز بر روی اثرات بیوفیزیکی به جای اثرات
اجتماعی است[ .]1ارزیابیهای اثرات اجتماعی 4نیز توجه کافی به اثرات تجمعی نداشته اند[ 24و  .]21توجه فعلی در بسیاری از
مطالعات  CEAمربوط به کیفیت هوا ،کیفیت و کمیت آب ،اجزای اکولوژیک و منابع طبیعی است.
اثرات اجتماعی حاصل از تغییرات سیاسی و سایر مداخالت ،فعل و انفعال و انباشت داشته و بوسیله اقدامات اضافی و عوامل
برون زا تحت تاثیر قرار می گیرند و نهایتاً منجر به اثرات اجتماعی تجمعی می شوند[ .]22این فعل و انفعاالت بدین معنی است
که اثرات اجتماعی ناشی از عوامل گوناگون بصورت تجمعی تجربه می شوند و ارزیابی اثرات اجتماعی تجمعی در  SIAتوصیه
میشود[ .]22درک مسیرهای پیچیده منجر به اثرات اجتماعی تجمعی موضوعی چالش برانگیز و پیچیده ای بوده ،اما برای
طراحی استراتژی های کاهش اثرات اجتماعی منفی و افزایش اثرات مثبت ضروری است[ .]14همچنین نیاز است ،توجه الزم به
ایجاد فرآیندها ،روشها و ابزارهای توسعه ای برای مشخص کردن اثرات تجمعی اجتماعی و اقتصادی اعمال شود[.]21

 CEA -4در کشورهای مختلف
در بسیاری از کشورها CEA ،به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی اثرات محیطزیستی ) (EIAمحسوب میشود[ .]24کشورهای
توسعه یافته ارزیابی اثرات تجمعی محیطزیستی را از چند دهه پیش آغاز کرده اند .در ابتدا ،اثرات تجمعی بمانند نوع دیگری از
اثرات مانند اثرات مستقیم و غیر مستقیم در کتابچه های راهنمای  EIAدر نظر گرفته می شد .اما ،در طول زمان CEA ،جایگاه
مستقل تر و مهم تری پیدا نموده است.
در طی ارزیابی اثرات محیطزیستی ،اصطالح اثرات تجمعی برای اولین بار در دستورالعمل سال  1914شورای کیفیت
محیطزیست ) (CEQایاالت متحده مورد اشاره قرار گرفت[ .]21دربخش عمده ای از کانادا ،قانون ارزیابی زیست محیطی
کانادا ) (CEAAالزامات ارزیابی اثرات تجمعی را شرح می دهد[ CEAA .]23نیازمند ارزیابیهای اثرات تجمعی است تا پروژههای
که در آینده انجامشان حتمی است ،اثراتشان در نظر گرفته شود .این قانون بیان می نماید که ارزیابیها باید شامل توجه به هرگونه
اثرات تجمعی باشد که از ترکیب پروژه با سایر پروژهها یا فعالیت هایی که انجام شده یا انجام خواهند شد ،بوجود می آید[.]23
قوانین اتحادیه اروپا و بریتانیا نیازمند ارزیابی اثرات تجمعی به عنوان بخشی از ارزیابی اثرات محیطزیستی است [ .]25الزام
به ارزیابی اثرات تجمعی در ابتدا در دستورالعمل  85/337/EECارزیابی اثرات محیطزیست اروپا و دستورالعمل 92/43/EEC
زیستگاههای اتحادیه اروپا مقرر شد[ .]25همچنین ،توصیف و ارزیابی اثرات تجمعی در آخرین دستورالعمل های زیست محیطی
اتحادیه اروپا ) (EUیعنی  Directive 2011/92/EUو  Directive 2014/52/EUبرای ارزیابی اثرات پروژهای بخش خصوصی
و عمومی بر محیطزیست در نظر گرفته شده است .بعالوه ،دستور العمل اتحادیه اروپا در رابطه با ارزیابی راهبردی محیطزیستی،
ارزیابی اثرات تجمعی و تشدیدی را مقرر کرده است[.]1
در سال  ،1991مقررات ارزیابی اثرات محیطزیستی در نیوزیلند با تصویب قانون مدیریت منابع به طور قابل توجهی تغییر
کرد .این قانون مقرر کرده ،توجه به اثرات تجمعی در فعالیت های ارزیابی محیطزیستی در دفاتر جدید التاسیس منطقه ای و
شوراهای ناحیه و شهر توسط برنامه ریزان مد نظر باشد[.]21
عنوان شده است که به اثرات تجمعی دراغلب کشورهای درحال توسعه توجه ای نمیشود[ .]21در ایران در سالهای
اخیر ،ارزیابی اثرات تجمعی در قوانین و مقررات کشور در طی اجرای ارزیابی راهبردی محیطزیستی ) (SEAدر نظر گرفته شده
است .در ماده 183قانون برنامه پنجم توسعه ایران مصوب سال  1489به تعیین اثرات تجمعی راهبردهای کلی توسعه مناطق
اشاره شده است .همچنین در آیین نامه اجرایی ماده  183قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران (ارزیابی راهبردی محیطی)،
)1- Knight (2009
2- Cumulative Landscape and Visual Assessment: CLVIA
3- Social Impact Assessment: SIA
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مصوب سال  1491هیئت وزیران ،سنجش اثرات تجمعی راهبردها ،برنامه ها و طرح های توسعه ای در سطوح ملی ،منطقه ای و
موضوعی مقرر شده است .در همین رابطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال  1493راهنمای ارزیابی راهبردی
محیطزیست ی طرح های عمرانی را تهیه و منتشر کرده است .نکته مهمی در این راهنما این است که در آن ذکر شده است که
ارزیابی اثرات تجمعی در طی  EIAامکان پذیر نیست که البته بر خالف این مطلب در بسیاری از کشورها چون آمریکا ،کانادا و
کشورهای اتحادیه اروپا اثرات تجمعی در طی  EIAپروژهها تحلیل و ارزیابی می شوند و این عمل در طی چند دهه گذشته در
حال انجام است.
با بررسی منابع مختلف مشخص میشود  ،انجام ارزیابی اثرات تجمعی در کشور محدود بوده و منابع دسترس بیشتر در حد
مقاالت پایان نامه های دانشجوی می باشد که از آن جمله به مقاالت دبیری و همکاران( ،)1491حسنی وردئی و همکاران()1491
و ماهینی و غالمعلی فرد( )1481می توان اشاره کرد[  29 ،28و .]44

 -5ارزیابی اثرات تجمعی
 CIA1 ،CEAو  CEAM2ترمهای هستند که برای ارزیابی و مدیریت اثرات تجمعی در متون مربوطه استفاده میشود.

کانتر و راس( 4)2414عنوان می نمایند که در اجراهای آغازین این ارزیابی تمرکز بر  CEAبوده ،با این حال ،به لحاظ توجه موجود
نسبت به مدیریت و کاهش اثرات تجمعی ،حرف  Mبه  CEAاضافه شده است[.]21
خاستگاه  CEAدر اوایل دهه  1914مسیحی می باشد ،هنگامی که تشخیص داده شد پروژههای پیشنهادی نیاز دارند در
رابطه با موقعیت و کاربری های اراضی پیرامون خود تحلیل شوند[ .]21افزایش شناخت در رابطه با ماهیت تجمعی اثرات منجر
به اجرای ارزیابی و مدیریت اثرات تجمعی ) (CEAMدر علم ارزیابی اثرات شده است[ .]21عالوه بر این ،سازمانهایی که با تایید
چندین مجوز همزمان برای انواع مشابهی از پروژهها سروکار داشتند نیز متوجه شدند که الزم است تا درچنین تاییداتی کارکردهای
همه درخواستهای نزدیک به هم از لحاظ مکانی و زمانی در نظر گرفته شود ،زیرا چنین اقداماتی اغلب در ایجاد اثرات تجمعی
دخالت دارند .اجرا و گزارشات ارزیابیهای راهبردی محیطزیستی که در ایاالت متحده آمریکا به عنوان  EISهای برنامه ای نیز
نامیده می شوند ،توجه بیشتری را به موضوع اثرات تجمعی معطوف کرده است[ 1و.]41
 CEAبه ارتباط ارزیابی محیطزیستی در مقیاس های مختلف کمک می کند ،بصورتی که این ارزیابی بر چگونگی تحت تاثیر
قرار گرفتن یک دریافت کننده از تمامی طرح ها ،پروژهها و فعالیت ها به جای تاثیر از یک طرح یا پروژه خاص تمرکز می نماید.
جانسون و همکاران ( 3)2411براساس مقررات کانادا درمورد  CEAاظهارداشتند که یکی از اجزای اصلی این ارزیابی ،برنامه ریزی
منطقه ای است که پایه اولیه مدیریت اثرات تجمعی را در آینده طراحی خواهد نمود[.]42
جود و همکاران ( 5)2415ارزیابی اثرات تجمعی را به عنوان یک راهکار سیستماتیک برای شناسایی و ارزیابی اهمیت اثرات
از منشاها یا فعالیت های گوناگون و برای ارائه یک تخمین از اثرات تجمعی مورد انتظار جهت انجام اقدامات مدیریتی تعریف می
نمایند[ .]44تحلیل علل (منشاء فشارها و اثرات) ،مسیرها و پیامدهای اثرات تجمعی بر دریافت کننده ها ،بخشی ضروری و جدایی
ناپذیر از ارزیابی اثرات تجمعی می باشد[.]44
مطالعات مختلف برخی از چالش ها و مشکالت مربوط به تجزیه و تحلیل اثرات تجمعی را نشان می دهد .ارزیابی اثرات
تجمعی به ویژه زمانی چالش برانگیز است که چندین پروژه از سوی دستندرکاران مختلف به طور همزمان برای یک منطقه ارائه
میشود[ .]43انتقال از تحلیل یک محیطی ،یک مکانی و یک موقعیت زمانی به یک رویکرد تجمعی ،چالشی بزرگ است [.]45
پاولیکووا و یسکوپووا ( 1)2415دالیل اصلی سختی شناسایی اثر تجمعی را فقدان داده های الزم ،عدم توانایی در اندازه گیری
شدت و مکان تاثیر انواع اثرات و عدم اطمینان از تحوالت آتی می دانند[.]41

1- Cumulative Impacts Assessment:CIA
2- Cumulative Effects Analysis and Management:CEAM
)3- Canter & Ross (2010
)4- Johnson et al., (2011
)5- Judd et al., (2015
)1- Pavlickova & Vyskupova (2015
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گان و نوبل ( 1)2411بیان می دارند که اغلب تعاریف و درک ها از  CEAدر عمل ضعیف است ،رویکردها به تجمع اثرات به
طور گسترده ای متفاوت است و دیدگاهی سیستمی در هر دو مورد  SEAو  CEAوجود ندارد[ .]41اشتلزنمولر و همکاران
( 2)2418عنوان نموده اند که ارزیابی اثرات تجمعی بصورت ذاتی پیچیده است و ایجاد راهکارهای جدید برای این ارزیابی نیاز
است[.]48
مورد مهم دیگر در ارزیابی اثرات تجمعی این است که برخی از کارشناسان بر اجرای  CEAدر طی ارزیابی اثرات راهبردی
تاکید دارند .داورز و مارسدن ( 4)2442ذکر کرده اندکه  EIAبه اثرات منطقه ای و اثرات تجمعی پروژههای متعدد در طول زمان
توجه نمی نماید و می تواند اجازه به مرگ محیطزیست با ارزیابیهای جزیره ای و جدا افتاده دهد[ .]49ماسدن و همکاران
( 3)2414مزایای چندی را برای در نظر گرفتن  CEAدر سطح استراتژیک به عنوان جزیی از برنامه ریزی مکانی پیشنهاد می
کنند[ SEA .]25نسبت به  EIAبا اثرات تجمعی ،گزینه های توسعه و اقدامات کاهش اثرات تجمعی بهتر کار می کند ،زیرا اثرات
تجمعی در ماورای مکانی و زمانی یک پروژه روی می دهند[ .]34جنلتی و براگاگنولو ( 5)2414عنوان نموده اند که در ارزیابی
 CEباید از ارزیابی اثرات مستقیم پروژه و در حد یک سایت فراتر رفت و این مالحظه در چارچوب قواعد موجود در ارزیابیهای
محیطزیستی ،از  EIAبه سمت  CEA-SEAپیش رفته است[ .]14همچنین ،گان و نوبل ( )2411عنوان نموده اند که محدودیت
ها در ارزیابی و مدیریت اثرات محیطزیستی تجمعی در ارزیابی محیطزیستی پروژه محور به خوبی مستندسازی شده و از طرف
دیگر ،منافع بالقوه یک رویکرد راهبردی تر درخصوص ارزیابی اثرات تجمعی به خوبی بحث شده است ،با این وجود ،این منافع
باید به وضوح در عمل نشان داده شوند[ .]41همچنین ،این بحث مطرح است که ارزیابی راهبردی محیطزیستی ،چارچوب
ارزیابی اثر مناسبی برای نشان دادن  CEفراهم می کند ،زیرا در مورد توسعه های با مرزهای گسترده بکار برده می شوند ،البته
عده کمی این ادعا را آزموده اند[.]31
اجزای ارزشمند اکوسیستم :2در سال های اخیر در نظر گرفتن اجزای ارزشمند اکوسیستم یا محیطزیست ) (VECsبه
عنوان یک گام مهم و ضروری در ارزیابی اثرات تجمعی در نظر گرفته شده است .همچنین ،به این اجزا ،اجزای ارزشمند
محیطزیستی یا اجزای ارزشمند نیز اطالق میشود .این اجزا ،بر اساس حساسیت های عمومی موجود در ارتباط با ارزش های
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و یا زیبای شناختی تعیین می شوند[ .]32به طور کلی VECs ،به عنوان آن دسته از جنبه های
اکوسیستم و یا سیستم های اجتماعی -اقتصادی که برای انسان مهم اند تعریف میشود VECs .ضرورتا نیازمند داشتن ماهیت
بیوفیزیکی نیستند ،بلکه آنها می توانند جنبه هایی با ارزش های اجتماعی یا اقتصادی از قبیل مناطق تفریحی ،جوامع محلی،
گروه های حساس مردمی و غیره را در بر بگیرند[ .]14انتخاب اجزای ارزشمند اکوسیستم یک جزء اصلی از ارزیابی اثرات تجمعی
است و به تحلیل ،کاهش و پایش اثرات ،جهت می دهد[ .]34ارزیابیهای اثرات تجمعی پیچیده و هزینه بر زمانی و مالی هستند.
برای اینکه یک  CEAبتواند در حمایت از مدیریت ریسک محیطزیستی و اجتماعی موثر باشد ،باید حیطه عمل 1آن به درستی
تعریف شود .بررسی تمامی جنبه های محیطزیستی و اجتماعی که می تواند به اثرات تجمعی مرتبط باشد در یک  CEAاقدامی
غیر عملی است ،لذا عمل خوبی است که به ارزیابی و اعمال استراتژی های مدیریتی بر روی اجزای ارزشمند محیطزیستی و
اجتماع) (VECsتمرکز نمایم[ .]33در حالی که اجزای ارزشمند ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط یک توسعه
خاص تحت تاثیر قرار گیرند ،ولی اغلب تحت تأثیر اثرات تجمعی چندین توسعه قرار می گیرند .اجزای ارزشمند دریافت کننده
نهایی اثرات هستند ،زیرا گرایش دارند که در انتهای مسیرهای اکولوژیکی قرار گیرند .در واقع بررسی اثرات تجمعی بر روی اجزای
ارزشمن د اکوسیستم راه حلی برای غلبه بر پیچیدگی در شناخت و عملکرد اثرات تجمعی در محیطزیست است .برای مثال ،در
ارزیابی بخش کیفیت هوا ،نزدیکترین محل اقامتی یا تفریحی می تواند یک  VECباشد که انسانها می توانند تحت تاثیر افزایش
گرد و غبار حاصل از فعالیت پروژهها قرار گیرند .شکل  2بصورت نموداری تاثیر اثرات تجمعی بر اجزای ارزشمند را نشان می دهد.

)2- Gunn & Noble (2011
)3- Stelzenmüller et al., (2018
)4- Dovers & Marsden (2002
)5- Masden et al., (2010
)6- Bragagnolo & Geneletti (2012
7- Valued Ecosystem Components: VECs
8- Scoping
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شکل  -2ارزیابی اثرات تجمعی بر اساس تمرکز بر اجزای ارزشمند اکوسیستم ،روند ورود اثرات فعالیتهای مختلف بر

محیط نمایش داده شده است[.]33

 -2اجرای CEA
بر اساس بررسی منابع مختلف  ،CEAمیتوان نتیجه گرفت که بسیاری از روش ها و ابزارهای جاری و در حال توسعه در
 CEAشبیه به آنهایی است که برای اجرای  EIAاستفاده می شوند .روش ها و ابزارهای چون پرسشنامه و مصاحبه ،چک لیست،
ماتریس ،تحلیل شبکه ،تحلیل های مکانی (سیستم اطالعات جغرافیایی) ،مدلهای مفهومی و عددی ،متدولوژی ارزیابی و مدیریت
ریسک ،تحلیل روند و سیستم مدیریت محیط زیستی در ارزیابی اثرات تجمعی مورد استفاده قرار گرفته اند[ 48 ،21و .]35
یک تفاوت اساسی بین  EIAخاص پروژه و  ،CEAدرنظرگرفتن مرزهای جغرافیایی و زمانی بزرگتر در  CEAاست تا
اقدامات گذشته ،حال حاضر و آینده طی هر دو فاز حیطه یابی و تحلیل در نظر گرفته شود[ 4و  .]21بنابراین ،هر روشی برای
 ،CEAاساسا باید نشان دهد که چگونه دیگر فعالیتها در طی این دو فاز می تواند در نظر قرار گیرند .هنگامی که هرگونه
همپوشانی بین نواحی (زونهای) اثرات پروژه مورد مطالعه و پروژههای دیگر روی می دهد ،نتیجه گیری میشود که محدوده
نواحی همپوشانی می تواند در معرض اثرات تجمعی باشند[.]4
اولین راهنماها برای انجام ارزیابی اثرات تجمعی در کانادا و آمریکا در طی انجام  EIAتهیه شده است و سپس سایر کشورها
اقدام به تهیه راهنماهای مربوطه کرده اند[ .]21مراحل اجرا و تهیه یک  CEAدر منابع مختلف بصورت گام به گام ارایه شده
است .مراحل عملیاتی  CEAبر اساس دستورالعمل های مختلف شامل شش مرحله زیر می تواند باشد[ 1و :]21
 -1انتخاب  .VECsبرای اجزای ارزشمند اکوسیستم ،اطالعات مناسبی درباره شاخص های معرف و اندازه گیری این اجزا
جمع آوری شود و شرایط این اجزا از گذشته تا حال شرح داده شود.
 -2تعریف مرزها و حدود فیزیکی و زمانی ارزیابی اثرات تجمعی
 -4تعیین فعالیت های (گذشته ،حال ،آینده) که ممکن است بر VECsتاثیر بگذارند.
 -3شناسایی و پیش بینی اثرات تجمعی حاصل از پروژه پیشنهادی (یا سیاست ،طرح و برنامه) و اقدامات گذشته ،حال
حاضر و قابل پیش بینی در آینده بر روی  . VECsروش ها و تکنیک های گوناگونی برای شناسایی اثرات تجمعی
تابحال بکار رفته که از آن جمله به تحلیل شبکه ،تحلیل مکانی بوسیله  GISو ماتریس ها می توان اشاره کرد.
 -5تعیین اهمیت اثرات :1در این مرحله ارزش و میزان بزرگی اثرات تعیین میشود ،در واقع اهمیت اثر بر اساس تاثیری
که گذاشته یا می گذارد ،مشخص می گردد .نتایج این مرحله درتعیین اقدامات الزم برای کاهش اثرات نامطلوب و
اعمال تعدیل های الزم در انجام پروژهها و طرحها نقش مهمی دارد.
 -1ارایه راهکار های کاهش اثرات تجمعی منفی و پایش نتایج و عملکرد CEA
رآس ( 2)1998با بررسی گزارشات  CEAدر کانادا پیشنهاد نموده است که اجراکنندگان  CEAباید اجزای ارزشمند
اکوسیستم) (VECsتحت تاثیر پروژه پیشنهادی را تعیین کنند ،سایر فعالیت های انسانی گذشته ،حال و آینده را که بر این
اجزای ارزشمند اکوسیستم تاثیر گذاشته یا خواهند گذاشت تعیین نمایند ،اثرات فعالیت های ترکیبی بر اجزای ارزشمند اکوسیستم
را پیش بینی کنند ،و نحوه مدیریت این اثرات تجمعی را پیشنهاد نمایند[.]31

1-Impacts significance
)1-Ross (1998
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همچنین ،برای انجام ارزیابی اثرات تجمعی بصورتی برنامه ریزی میشود تا این ارزیابی در طی مراحل انجام  EIAو یا SEA

اجرا شود[.]48

 -7بحث و نتیجه گیری
با مطالعه و بررسی منابع ارایه شده ،نتایج مختلفی به دست می آید .به طور کلی ارزیابی اثرات تجمعی در دهه اخیر بیشتر
از دهه های گذشته از نظر مبانی علمی و گسترش اجرای آن پیشرفت داشته است .اما با توجه به اطالعات بسیار کم لحاظ شده
برای بررسی اثرات تجمعی ،برخی از نویسندگان متون علمی به توجه ناکافی به  CEAدر ارزیابی اثرات پروژهها و طرح ها اشاره
نموده اند[ .]21اطالعات گزارش های  CEAبسیار مختصر بوده و نشان می دهد که تالشی برای انجام فرایندهای سیستماتیک
 CEAمانند شش مرحله فوق الذکر انجام نشده است[ .]21جدا از مسائل فنی و علمی ،با توجه به این نکات می توان اظهارداشت
که تهیه کنندگان  EISبدنبال پذیرش گزارش های ارزیابی اثرات محیطزیستی با حداقل هزینه و در زمان کوتاه تر می باشند.
بسیاری از مقاالت و منابع ،پیچیدگی اجرای  CEAو شناسایی اثرات تجمعی را در ارزیابیها اعالم نموده اند .این می تواند به
ماهیت ارزیابی اثرات بازگردد که باید بر پیامدهای آتی تمرکز نماید و این وضعیت بطور ماهوی پیچیده است ،همچنین فقدان
دانش در مورد چگونگی لحاظ نمودن اثرات تجمعی و نبود مقررات واضح در مورد چگونگی انجام این کار ،پیچیده ترین موارد
 CEAمی باشند که توسط نویسندگان ذکر شده است.
در متون علمی مورد بررسی ،بحث های مهمی راجع به تعیین جایگاه  CEAدر ارزیابیهای محیطزیستی وجود دارد .اکثر
راهنماها و مقررات ،اجرای  CEAرا طی  EIAپروژهها در نظر می گیرند .همچنین نسبت به اجرای  CEAدر فرایند  SEAنیز
توجه زیادی وجود داشته و برای این مالحظه دالیلی ارائه شده است.
معرفی و ارایه روشها و تکنیک های جدید برای ارزیابی اثرات تجمعی در پروژها تحقیقاتی مرتبط از قسمت های مهم و فعال
برای حل مشکالت  CEAاست .این روشها و تکنیک ها اغلب بدنبال بهبود عملکرد و رفع پیچیدگی ها و ابهامات در ارزیابی اثرات
تجمعی هستند .راهکارهای ارزیابی و مدیریت ریسک و مدلسازی از روش های جدیدی هستند که برای توانمند سازی CEA
توسط محققان استفاده شده است.
برای تهیه این مقاله ،بسیاری از منابع از دهه هفتاد مسیحی مطالعه و بررسی شده اند که بر این اساس ،پیشرفت در اجرا و
دانش ارزیابی اثرات تجمعی آشکار می باشد .همچنین الزم به ذکراست که اکثر تهیه کنندگان  CEAبه دیدگاه های یکسان تری
درباره مراحل اجرای و جنبه های مختلف  CEAدست یافته اند و انجام ارزیابی اثرات تجمعی را برای حفظ محیط زیست حیاتی
می دانند .در نظر گرفتن اجزای ارزشمند اکوسیستم یا محیطی در روند اجرای ارزیابی اثرات تجمعی از جمله مواردی است که
اکثر منابع و دستورلعمل های ارزیابی بدان تاکید داشته اند.
در ارتباط با انجام  CEAدر ایران باید عنوان کرد که یکی از مهمترین موارد جا افتاده در ارزیابی اثرات محیطزیستی در
کشور ،ارزیابی و تحلیل اثرات تجمعی است .در آیین نامه ها و الگوهای تهیه شده برای ارزیابی اثرات محیطزیستی که اولین آن
در سال  1411خورشیدی توسط شورایعالی محیطزیست انتشار یافته[ ،]31اشاره ای به در نظر گرفتن اثرات تجمعی در ارزیابیها
نشده است .در سال  1489در قانون برنامه پنجم توسعه ایران در سطح مطالعات راهبردی مناطق بررسی اثرات تجمعی مورد توجه
قرار گرفته است .سپس از مصوبه  1494/4/29شورای عالی حفاظت محیطزیست در چند کلمه در نظر گرفتن اثرات تجمعی فقط
برای ارزیابی طرحهای چند پروژه ای مورد توجه قرار گرفته و این مسئله در حالی است که تحلیل و ارزیابی اثرات تجمعی پروژهها
و برنامه های توسعه ای در اولین راهنماهای ارزیابی اثرات محیطزیستی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا در دهه  14و 84
مسیحی مورد تاکید بوده است .این فقدان و عمل نکردن به ارزیابی اثرات تجمعی موردی برای ایجاد معضالت محیطزیستی
کشور از قبیل خشک شدن تاالب ها و ایجاد گرد و غبار در سطح ملی و منطقه ای بوده است ،چرا که با در نظر گرفته نشدن
اثرات تجمعی پروژهها و طرح ها ،تغییرات محیطزیستی فقط بصورت جزیره ای در نظر گرفته شده و توجه به تاثیرات تجمعی آنها
بر محیط وجود نداشته ،بعالوه در طی دهه های  14و  84خورشیدی در کشور حجم باالی فعالیت های عمرانی و صنعتی وجود
داشته است.
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چکیده
گردشگری و توسعه روستایی به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند .جاذبه های گردشگری (طبیعی و انسانی)
توسعه توریسم می تواند آثاری مثبت و منفی بر روستایی داشته باشد که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب
و شناسایی مزیتها و محدودیتهای گردشگری روستایی ،نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه
ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد .از این رو بررسی ازریابی ظرفیت های گردشگری در توسعه
روستایی باید به گونه ای باشد که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد ،تا عامل اساسی در دستیابی
به توسعه پایدار به حساب آید .و موجبات بهبود وضعیت روستاها را فراهم کند .از این رو دراین تحقیق سؤال
این است که نقاط قوت ،ضعف،فرصت و تهدیدهای موجود در ارتباط با گسترش گردشگری در روستای مورد
مطالعه کدامند؟ و راهبردهای الزم برای توسعه فعالیتهای گردشگری در سطح منطقه مورد مطالعه کدامند؟ به
این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش ،مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ،ضعف ،به ارائه استراتژی
و راهبرد در جهت توسعه گردشگری در فرصتها و تهدیدها به شیوه  SWOTدر روستای هدف گردشگری اونار
پرداخته است .تجزیه و تحلیلها در روستای مورد مطالعه نشان می دهدکه استراتژی های تهاجمی مناسب ترین
استراژی های توسعه گردشگری انتخاب شده و نتایج بدست امده از ماتریس  QSPMنشان میدهد هر سه
استراتژی تمرکز بر روی محصوالت و فرآوردههای خاص گردشگری با توجه به مکان و نفوذ در بازار و افزایش
همکاری مردم برای گسترش گردشگری در منطقه و وجود قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب زمینهای
کشاورزی و مزارع روستایی از اولویت یکسانی برخوردار می باشند.
واژگان کلیدی :گردشگری روستایی ،توسعه روستایی ،راهکار ،مدلSWOT

-9مقدمه
گردشگری و گذران اوقات فراغت به شیوه ای جدید ،پدیده ای پیامدی و همزمان جزء جدایی ناپذیر جامعه صنعتی و حلقه
ای مهم در باز تولید آن است(خالدی،1494،ص .)2قرن بیست و یکم ،سده بهره برداری از فرصتهای تجاری ارزشمند در بخش
های خدماتی به ویژه گردشگری را به دلیل نقش بارز خود در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها ،صنعت نامرئی نامیده اند.گردش
مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت .درآمد کشورهایی که جاذبه های وسیع
گردشگری دارند با یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت ،ساالنه به حدود 24میلیارد دالر خواهد رسید که برای اقتصادهایی
مانند اقتصاد ایران ،این رقم قابل توجه است و می تواند تمام فعالیت های اقتصادی آن را متاثر سازد(حسینی و
همکاران،1491،ص .)2گردشگری روستایی نوعی از گردشگری است که امروزه هرچند گردشگری روستایی راه حل نهایی برای
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تمامی مشکالت نواحی روستایی شمرده نمی شود ،اما از کارکردهای مهم گردشگری روستایی ،توسعة مناطق با پتانسیل های
گردشگری روستایی است (قادری و افتخاری،1484،ص.) 25
در این میان ،کشور ایران با وجود جاذبه های فراوان طبیعی ،فرهنگی و تاریخی ،هنوز نتوانسته است جایگاه خودرا به عنوان
یک کشور پذیرنده گردشگر در بازار جهانی صنعت توریسم بیابد و همچنین این مسئله در زمینه توریسم داخلی و به خصوص
توریسم روستایی صدق می کند ،بنابراین می بایست با شناسایی حساب شده توانائی ها و پتانسیل های توریستی در نواحی مختلف
کشور از جمله نواحی روستایی ،اقدامات و برنامه های مفیدی جهت استفاده بهینه از این پتانسیل ها و همچنین توسعه و گسترش
اثرات مثبت توریسم در این نواحی صورت گیرد(مشیری و همکاران،1494،ص .)4با این وجود  ،اگر گردشگری روستایی به نحوی
مناسب برنامه ریزی و مدیریت شود ،می تواند خالق یا محرک یک فرایند توسعه یافته برای حصول به پایداری توسعه در نواحی
روستایی و نیز پایداری جوامع محلی در کلیه زیر شاخه های اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و همچنین خود گردشگری باشد(شریف
زاده،1481،ص .)54با توجه به این مطالب ضرورت دارد که برای توسعه گردشگری روستایی در کشور و استان لزوما بهره گیری از
تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها و راهبردها با توجه به محیط زیست ویژه هر منطقه مورد توجه مسئوالن و برنامه ریزان امر
گردشگری باشد .که این ظرفیت ها و پتانسیل ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف روستاها می تواند تأثیر سازنده ای در امر توسعه
روستایی و گردشگری آن که در زمینه توسعه در این روستاها است داشته باشد  swotاستفاده از مدل راهبردی است که می
تواند یک الگوی صحیح پیش پای برنامه ریزان قرار دهد.
روستای اونار شهرستان مشکین شهر با داشتن توانمندی های الزم در زمینة گردشگری  ،آن طور که باید نتوانسته در زمینة
جذب و استفاده از مزیت گردشگری در ایجاد فرصت شغلی ،افزایش درآمد و ساخت بنیان های خدمات گردشگری موفق عمل
کند؛ به گونه ای که حضور گردشگران ،تنها به صورت خودجوش و در عین حال گسترده انجام میگیرد .در صورتی که با مطالعه
در این زمینه ،می توان از این فرصت برای توسعة روستایی گام برداشت و پیامدهای مثبت این جریان را تقویت و از آثار منفی ،به
ویژه در زمینة زیست محیطی جلوگیری کرد  .پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به سؤال هایی که در زیر عنوان میشود است،
تا نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای در منطقه مورد مطالعه در دو بخش عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی با استفاده از
یکی از ابزارهای برنامه ریزی به نام مدل  SWOTمورد بررسی قرار گیرد:
 -1نقاط قوت ،ضعف،فرصت و تهدیدهای موجود در ارتباط با گسترش گردشگری در روستای مورد مطالعه کدامند؟
 -2راهبردهای الزم برای توسعه فعالیتهای گردشگری در سطح منطقه مورد مطالعه کدامند؟

 -2اهمیت و ضرورت پژوهش
گردشگری روستایی به عنوان یکی از زیر بخش های مهم صنعت گردشگری به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته و در فرآیند
جهانی شدن اهمیت روزافزون یافته است .چرا که این بخش از گردشگری با امکان حفظ ارزش ها ،باورها و رسوم باستانی به نحو
مطلوبی می تواند اشاعه دهنده ارزش ها و سنن جوامع در سطح ملی و محلی باشد .مهم تر اینکه گردشگری روستایی با ایجاد فرصت
هایی برای اشتغال و کسب درآمد برای ساکنین محلی و توسعه ساختارهای زیربنایی امکان توسعه پایدار را فراهم می آورد .کشور
باستانی و کهن ایران ،با تعداد متنوع آثار باستانی و تاریخی ،تنوع شرایط آب و هوایی و اقلیمی از توان و قابلیت بسیار باالیی برای
توسعه گردشگری برخوردار است به گونه ای که در برخی جنبه های گردشگری از موقعیت ممتاز و منحصر به فردی در بین کشورهای
جهان برخوردار است.
روستای اونار در استان مشکین شهر استان اردبیل به دالیل طبیعی،اقلیمی،تاریخی،اجتماعی و فرهنگی از جمله حوزه های
جغرافیایی پر جاذبه برای توسعه گردشگری روستایی است و می تواند در سطح استان پذیرای گردشگران بسیاری باشد .متاسفانه با
وجود جاذبه های ارزشمند در محدوده مورد مطالعه وجود پاره ای مشکالت مانعی اساسی برای توسعه گردشگری در روستای اونار
شده است،از جمله اینکه:
الف( جاذبه های گردشگری روستایی در این شهرستان به طور کامل شناخته نشده است.

ب( برای ساماندهی جاذبه های گردشگری روستایی ،ایجاد زیرساخت های اساسی و بهره برداری از این منابع اقدام شایسته ای
صورت نگرفته است.
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 -3مبانی نظری
در حال حاضر گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناختهشده است به طوریکه رشد آن تغییرات
اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد .توجه به گردشگری در بسیاری از کشورها با انگیزه دستیابی به منافع اقتصادی آن
رشد کرده است(رنج پور و همکاران،1494،ص .)2گردشگری مفهومی فراگیر و گسترده است که تاریخچه آن به سال 1811میالدی
یا پیش از آن بر میگردد(فرزین،1484،ص .)3و اغلب بحثهای مرتبط با توسعه پایدار از گروه برانت لند و گزارش آن در سال
 1981تاثیرگرفتند .کمیسیون برانت لند اعالم کرد ،توسعه ای پایدار است که بتواند"احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن
توانایی نسلهای آینده برای برآورده سازی نیازمندیهایشان تأمین کند".اخیرا بحث های مربوط به توسعه پایدار متمرکز بر
نتایجی مانند تاکید بر رشد اقتصادی جهت بهبود رفاه کلی ،جانشینی منابع تجدید ناپذیر ،استفاده از تکنولوژی جهت غلبه بر
تقلیل منابع طبیعی ،عملکردهای مدیریت زیست محیطی جهت غلبه بر اثرات منفی رشد اقتصادی و ارزش جهان بدون بشر می
باشد(ضرغام بروجنی،1494،ص .)2توسعه پایدار سه بعد اقتصادی  ،اجتماعی و اکولوژیکی را در بر می گیرد .این ابعاد دارای
ساختاری مشخص و نظامی سلسله مراتبی هستند ،عالوه بر این هریک از این ابعاد از وزن مخصوص به خود در توسعه پایدار
برخوردارند(اکبرپور سراسکانرود .)1494،4،مرور ادبیات برنامه ریزی گردشگری نشان می دهد که تا کنون ،چهار رویکرد عمده در
مورد برنامه ریزی بخش گردشگری وجود داشته است.
نخست ،دیدگاه رشدگرا که گردشگری را ابزاری برای بهبود شاخص های اقتصادی می داند  .دوم ،رویکرد فیزیکی فضایی
که گردشگری را یک پدیدة فضایی و منبع مورد استفاده در ساماندهی فضاه ا دانسته و مورد مطالعه قرار می دهد .سوم ،دیدگاه
اجتماعی که گردشگری را برای شکوفایی بهبود شرایط زیستی جوامع مفید می داند و چهارم ،رویکرد توسعة پایدار که گردشگری
را به مثابه ابزاری توانمند در راستای اجرای سیاست های توسعة پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار م یدهد و رویکردی جدید به
شمار می رود.
بنابراین می توان گفت از دهة  ، 1994رویکرد توسعة پایدار گردشگری آغاز شد و مفهوم توسعة پایدار وارد ادبیات گردشگری
شد .درپی این تحوالت ،سال  1992در کنفرانس مجمع زمین در ریودوژانیرو و به خصوص در قطعنامة  21آن ،به عمل آمد  .در
قطعنامة  21این کنفرا نس WTO ،برای تحقق توسعة گردشگری پایدار ،توصیه های مفیدی از سوی ارزیابی ظرفیت موجود
اقتصادی برای تحقق گردشگری پایدار؛ ارزیابی عوامل محیطی ،فرهنگی و اقتصادی از عملیات گردشگری؛ تعلیم و تربیت و آموزش
و آگاهی بخش عمومی؛ برنامه ریزی برای توسعة گردشگری پایدار؛ ساده سازی تبادل اطالعات ،مهارت ها ،فناوری مربوط به
گردشگری پایدار بین کشورهای رو به پیشرفت و پیشرفته؛ ایجاد زمینة همکاری و مشارکت تمام بخش های جامعه برای دست
یابی به گردشگری پایدار؛ طرح محصوالت جدید گردشگری در فرایند توسعه و اندازه گیری موفقیت در دست یابی به گردشگری
پایدار در سطح ملی مورد تأکید قرار گرفت که بر روند مطالعات و ادبیات گردشگری تأثیر فراوان داشت (یو.ان.سی.ای.دی،.
 .)1992از طرفی گردشگری اشکال مختلفی دارد؛ که اکنون شکلی نوین و گزیداری از گردشگری با عنوان گردشگری روستایی،
با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی و به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهم ترین
مشاغل مدرن در مناطق روستایی ارتقا یافته است )(Walpole & Goodwin, 2000,5
هرچند که گردشگری روستایی در مجموع موضوع جدیدی نیست ،اما اهمیت آن و نقشی که در توسعه پایدار جوامع محلی
ایفا می کند ،به تازگی مورد تأیید قرار گرفته است (ظهرابی .)1485،14 ،عالوه بر این ،توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی
به عنوان یک استراتژی جدید توسط جوامع محلی ،عوامل سیاسی و برنامه ریزان که به عنوان عوامل مهم اصالح مناطق روستایی
به شمار میآیند ،میتواند نقش عمدهای در توسعه این نواحی داشته باشد(شریف زاده ،مرادی نژاد،1481 ،ص  .)53بعالوه ،توسعه
گردشگری در نواحی روستایی میتواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی داشته و زمینه ساز توسعه پایدار
روستایی باشد .و وسیله ای برای تحرک رشد اقتصاد ملی از طریق غلبه بر انگارههای توسعه نیافتگی و بهبود استانداردهای زندگی
مردم محلی به حساب آید (بهرامی،1489 ،ص  .)5در واقع گردشگری روستایی می تواند به کلیه فعالیتها و خدماتی گفته شود
که به وسیله» کشاورزان ،مردم و دولتها برای تفریح  ،استراحت و جذب گردشگران و نیز فعالیتهایی که به وسیله گردشگران در
نواحی روستایی صورت می گیرد گفته شود ،همچنین می تواند شامل ،گردشگری کشاورزی ،گردشگری مزرعه ،گردشگری طبیعی
و گردشگری فرهنگی بشود همان گونه که ذکرشد بنا بر تعاریف فوق  ،گردشگری روستایی تنها شامل گردشگری کشاورزی نمی
شود ،بلکه همه فعالیتهایی را که گردشگران در مناطق روستایی انجام می دهند ،در بر می گیرد .از این رو می توان گفت که
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گردشگران روستایی با انگیزه های متفاوتی از قبیل بی نظیر بود اکولوژیکی ،دستیابی به فرصتهای ماجراجویی ویژه دیدن جذابیت
های فرهنگی یا کیفیت فضا و محیط نواحی روستایی بازدید می کند(اشتری مهر جردی،1484،ص. )12در بسیاری از فعالیتها
شرکت می کنند و به همین جهت انواع خاصی از گردشگری در نواحی روستایی دیده می شود که به شخص مسافر ،ویژگیهای
مقصد و انگیزه از مسافر ت بستگی دار د .بنابراین می توان با توجه به اهدا ف و انگیزه گردشگران از مسافرت ،گردشگری روستایی
را به پنج دسته تقسیم کرد که در جدول(  )1نشان داده شده است.
جدول : 9انواع گردشگری روستایی
گردشگری طبیعی

به طورعمده در تعامل با جاذبه های اکولوژیکی قرار دارد.

گردشگری فرهنگی

مرتبط با فرهنگ ،تاریخ ،میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی است.

گردشگری بومی

نوعی از گرد شگری ا ست که عالوه بر تعامل با جاذبه های طبیعی (همانند رودخانه کوه ستانها و  )...با
زندگی و هنجارهای اجتماعی مردم که خود نیز در تعامل با جاذبه های طبیعی فوق میباشند ،در ارتباط
می باشد.

گردشگری
دهکده ای

در این نوع گردشگری ،گردشگران در خانوارهای دهکده زندگی کرده ودر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
روستا مشارکت می کنند.

گردشگری
کشاورزی

در این نوع گردشــگری ،گردشــگران بدون ایجاد پیامدهای منفی روی اکوســیســتم مناطق میزبان یا
فعالیتهای سنتی کشاورزی در تعام ل میباشند و یا در آن مشارکت می کنند.

تعاریف بسیاری از گردشگری روستایی وجود دارد .در یک مفهوم کلی می توان گردشگری روستایی را (فعالیت گردشگری
در محیط روستا) دانست و یا در یک حوزه کاربردی وسیعتر آن را (فعالیت های گردشگری در حوزه غیر شهری که فعالیت انسانی
درآن اقتصاد وابسته به زمین مخصوصا کشاورزی در جریان است )تعریف نمود .اما ذکر این نکته ضروری است که اگر گردشگری
روستایی را بخواهیم بنا به تعاریف فوق تنها به تمامی فعالیت های گردشگری فقط در محیط روستا تنزل دهیم  ،از درک تمامی
ابعاد آن ناتوان خواهیم بود هر چند در ابعاد وسیع تر نیز همچون محیط غیر شهری گونه های متعدد و متمایزی از گردشگری
را بدون رابطه ای منطقی در کنار هم قرار داده ایم  .بر این مبنا با در نظر گرفتن محیط روستا و پیرامونش ،گردشگری روستایی
را می توان اینگونه تعریف کرد(پاپلی یزدی و سقایی،1481،ص .)55از طرفی برای تدوین راهکارهای گردشگری پایدار نیاز به
برنامه ریزی راهبردی -ساختاری می باشد .برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک) به عنوان علم و هنر صورت بندی ،تصمیم گیری و
اجرای تصمیم به منظور تحقق اهداف مورد نظر،در واقع فرایندی است که مدیران به وسیله آن ،وظیفه یا ماموریت اصلی سازمان
را ترسیم می کنند و ابزارهای ضروری و الزم برای رسیدن به این ماموریت را فراهم می سازند(.گلشیری اصفهانی،1489،ص.)3
کاربرد رویکرد برنامه ریزی ساختاری –راهبردی در گردشگری از دیدگاه رویکرد برنامه ریزی ساختاری-راهبردی برنامه ریزی
گردشگری با این رویکرد به دو صورت عمده قابل انجام است :اول این که گردشگری به صورت یک عرصه در کنار سایر عرصه ها
چون محیط زیست ،حمل و نقل،جمعیت و غیره قرار می گیرد و در درون یک برنامه ی ساختاری دیده
میشود(.مومنی،1494،ص.)4

-4روش تحقیق
جهت دستیابی به اهداف تحقیق در این مقاله از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است که ابتدا با توجه به
اطالعات موجود به بررسی جاذبه ها،امکانات و خدمات توریستی و وضعیت گردشگری و آثار آن در توسعه جامعه مطالعه شده
پرداخته شده و سپس در مراحل بعدی تحقیق جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه استراتژی و راهبرد توسعه گردشگری روستایی
از روش تحلیلی SWOTاستفاده شده است .که در ابتدا با توجه به بررسیهای صورت گرفته و نظر خواهی از جامعه محلی روی
محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه ،فهرستی از نقاط قوت،ضعف،فرصتهاو تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و پس از محاسبه
و تحلیل انها ،اولویتها مشخص گردید و در نهایت جهت برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت
و فرصتهای موجود در ارتباط با گسترش گردشگری در روستای مورد مطالعه شده،استراتژیهای مناسبی ارائه شده است .در واقع
هدف کلی تجزیه و تحلیلSWOTشناسایی آن دسته از عوامل درونی و بیرونی است که در دستیابی به اهداف ،اهمیت
دارند  .بنابر این ،در این روش طبق اطالعات فوق  ،اطالعات در دو دسته کلیدی زیر تقسیم بندی میشوند:
42

سال دوم ،شماره سه ،بهــار 9317

 -1عوامل درونی شامل قوتها و ضعفها؛
- 2عوامل بیرونی شامل فرصتها و تهدیدهای محیط پیرامون.
بدین ترتیب در تعریف قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها ،و تهد یدها میتوان از عبارت های ساده زیر استفاده کرد:
قوتها :ویژگی هایی که گروه را در دستیابی به اهداف یاری می رسانند  .این ویژگی ها احتماالً دارای اثری مثبت در دستیابی
مطلوب به اهداف خواهند بود؛ بنابراین ،تدابیر گروه باید در جهت تقویت این ویژگی ها طراحی شود؛
ضعفها :ویژگی هایی که در راه رسیدن به اهداف ،مضرند و احتماالً در این راه اثرات منفی خواهند داشت؛ بنابراین ،تدابیر گروه
باید در جهت تضعیف یا کاهش اثرات منفی این دسته از عوامل طراحی شود؛
فرصتها :وضعیتهایی از محیط پیرامون که میتوانند به دلیل اثرات مثبت احتمالی ،گروه را در دستیابی به اهداف یاری رسانند
و در کنار قوتهای موجود دستیابی به اهداف را سرعت بخشند؛
تهدیدها :وضعیتهایی از محیط پیرامون که میتوانند مانعی بر سر راه دستیابی گروه به اهداف باشند؛ بنابراین ،تدابیر گروه
باید در جهت تبدیل این عوامل بازدارنده به فرصتها و عوامل پیشبرنده باشد(ویلسون.)1 :2441:
در مرحله بعد ،در فرایند تدوین سیاستها و راهبرد توسعه ،با لحاظ کردن جهات قبلی و با توجه به نوع واکنش ،و نحوه تعامل
هر عامل داخلی و خارجی ،میتوان ماتریسی را ترسیم کرد که دارای چهار منطقه با چهار نوع راهبرد متفاوت است .بنابراین،
ماتریس ناحیه باید بتواند قوتها و فرصت ها ی موجود را حفظ ،و نقاط ضعف و تهدیدها را حذف و تبدیل به نقاط قوت و فرصت
کند ،یا دست کم ،اثرات منفی و مخرب آنها را بر سازمان کاهش دهد .این راهبردها عبارت اند از:
 راهبردهای SOیا راهبردها ی تهاجمی که در آنها ،راهکارها ی پیشنهادی بر ای استفاده مطلوب از نقاط قوت ،درجهت بهره برداری از فرصتهای پیشِ رو در نظر گرفته میشود.
 راهبردهای  WOیا راهبردهای بازنگری .در این منطقه به پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای نقاط ضعف با بهرهبرداری بهینه از فرصتها ،به ویژه از راه تخصیص مجدد منابع توجه میشود؛
 راهبردهای  STیا راهبردهای تنوع که با شناسایی مهمترین نقاط قوت درون سازمانی به مقابله با تهدیدهای برونسازمانی می پردازند .بنابراین ،تأمین نیازهای الزم برای مقابله با تهدیدات فراروی ناحیه ،مهمترین بخش پیشنهادها
را به خود اختصاص می دهد.
 راهبردهای WTیا راهبردهای تدافعی بر آنند تا با ارائه راهکارهای اجرایی ،ضمن به حداقل رساندن نقاط ضعف ،ازتهدیدهای برون سازمانی نیز اجتناب کنند( .(Policastro, 2001: 13به این ترتیب می توان ماتریس تطبیقی
SWOTرا با توجه به توضیحات فوق ترسیم کرد(شکل)1

شکل :9ماتریس تطبیقی( SWOTمنبع ) Policastro, 2001:13:

-5منطقه مورد مطالعه
اُنار روستایی است از توابع دهستان الهرود در بخش مشکین شرقی شهرستان مشگینشهر استان اردبیل ایران .این
روستا در  23کیلومتری مشگینشهر واقع شدهاست .این روستا از روستاهای تاریخی ایران به شمار میرود که اخیراً به
عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری در استان اردبیل تعیین شدهاست .روستای اونار بر روی تپهای ساخته شده
که در دو سوی آن رودخانه «اونارچای» جاری است و بر اثر آبیاری این رودخانه ،باغهای سرسبز و مراتع دل انگیزی
در خود روستا و اطراف آن بوجود آمده است .رودخانه اونارچای از دامنه کوه سبالن سرچشمه میگیرد و غیر از باغات
و مراتع روستای اونار زمینهای چند روستای اطراف را هم سیراب میکند.نظام کشاورزی و آبیاری این روستا نیز بسیار
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جالب توجهاست .دیدار از این روستا نه تنها شگفتی های فرهنگی دوران تاریخی بسیار دور را باز مینماید ،کوهستان
زیبای سبالن را نیز در چشم انداز بیننده قرار میدهد.
جدول  :2ویژگی های عمومی و ساختار جمعیتی مقاصد گردشگری مورد مطالعه (مرکز آمار ایران)9311 ،
نام روستا

استان

شهرستان

موقعیت نسبی

خانوار

جمعیت

مرد

زن

اونار

اردبیل

مشکین
شهر

این روستا در  23کیلومتری
مشگینشهر واقع شدهاست.

315

1121

532

585

محدوده مورد مطالعه همانطور که عنوان شد روستای اونار در استان اردبیل می باشد که موقعیت سیاسی روستای مورد
مطالعه را در روی شکل( )2نشان میدهیم:

شکل  :2موقعیت روستای مورد مطالعه

روستاهای هدف گردشگری دارای آثار تاریخی-فرهنگی و جاذبههای طبیعی بسیار زیادی هستند .مساجد تاریخی ،تپههای
باستانی ،گورستانهای مشاهیر و بقعههای مقدس و تاریخی ،مکانهای طبیعی ،از دیدنیهای روستاهای هدف گردشگری هستند
که معروفترین جاذبههای روستای مورد مطالعه به طور خالصه وار در ذیل بیان میشوند .جدول( )4
جدول :3نمونه های از جاذبه های گردشگری روستای اونار
ردیف

نام روستا

نام جاذبه /اثر

نوع جاذبه

1

اونار

اونار چای

طبیعی

2

اونار

تپه قنبر (سالخ تپه)

طبیعی

4

اونار

امام زاده سید جعفربن موسی کاظم

تاریخی-فرهنگی

3

اونار

مسجدجامع

تاریخی-فرهنگی

5

اونار

قبرستان تاریخی

تاریخی-فرهنگی

1

اونار

-قلعه بربر

تاریخی-فرهنگی

1

اونار

سنگ افراشته

تاریخی-فرهنگی

8

اونار

ـمسجدابراهیم آباد

تاریخی-فرهنگی

9

اونار

تاریخی –فرهنگی
چنار کهنسال
http: www.icana.ir/Fa/NewsReportPicture/251273

-2یافته ها
چگونگی تحلیل یافته های پژوهش یکی از مراحل اصلی تحقیق می باشد  .جهت این کار روشهای مختلفی متناسب با نوع
موضو ع و یافته های تحقیق می توان یافت  .در این مطالعه از روش تجزیه و تحلیل  SWOTاستفاده شده است  .این روش از 3
کلمه کلیدی به نام های 1نقاط قوت  2نقاط ضعف  4فرصتها و  3تهدیدها تشکیل شده است .هدف استفاده از این روش در
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برنامه ریزی توریسم آن است که نشان داده شود سیستم برنامه ریزی و مدیریتی حال حاضر و وضعیت موجود چگونه است و کدام
مسیر را در آینده باید پیمود  .این روش جهت تنظیم اهداف سیاسی ،تنظیم راهبردهای مخصوص صنعت توریسم روستایی و
کشاورزی بسیار مفید و کاربردی است  .عمده ترین کاربرد این روش در بررسی وضعیت موجود است که در این روش ابتدا به
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی می پردازیم که در طی آن اهمیت هریک از عوامل استراتژیک در قالب دو محیط جداگانه صورت
می گیرد که برای این کار شناخت هریک از عوامل جداگانه()S.W.O.Tو امتیاز دهی به آن ها جهت ارائه استراتژی ضروری است.
الف-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (()IFEروستای اونار)
پس از بررسی عوامل داخلی ،مهمترین عوامل فهرست می شوند که این عوامل باید در برگیرنده مهمترین نقاط قوت و ضعف
محیط مورد نظر باشند .و ابتدا با بررسی پرسشنامه تکمیل شده توسط خانوار روستای هدف گردشگری اونار به بررسی ماتریس
عوامل داخلی تحقیق ( )IFEمطابق جداول زیر پرداخته میشود.
جدول( )4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEموثر بر گردشگری روستایی اونار
مجموع

میانگین

ضریب
اهمیت

رتبه

ارزش
نهایی

S1

انتخاب روستا به عنوان روستای هدف گردشگری

75

3.75

0.04

4.0

0.15

S2

برخورداری از چشم اندازهای و آثار فرهنگی -تاریخی با
ارزش و اعتبار تاریخی ،معماری و هنری

79

3.95

0.04

4.0

0.16

S3

کیفیت باالی زندگی مردم به همراه خدمات و زیر ساخت
های محلی مناسب

77

3.85

0.04

4.0

0.16

S4

مشارکت و همکاری فعاالنه مردم محلی در توسعه
گردشگری

64

3.2

0.03

3.0

0.10

S5

وجود نظام مدیریت محلی مناسب

64

3.2

0.03

3.0

0.10

S6

مولفهها

قوت

ضعف

تنوع تولیدات صنایع دستی( قالی بافی ،جاجیم بافی ،نمد
بافی ،لباس ،صنایع چوبی و خراطی و ) ...

75

3.75

0.04

4.0

0.15

S7

برخورداری از چشم اندازهای زیبا و بدیع طبیعی ( کوهها،
طبیعت و جنگل و پوشش گیاهی و).....

68

3.4

0.03

3.0

0.10

S8

وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی در روستا

64

3.2

0.03

3.0

0.10

S9

وجود راه ارتباطی مناسب به همراه دسترسی به وسایل
حمل و نقل و جابجایی

71

3.55

0.04

3.0

0.11

S10

حمایت و حفاطت مناسب و کافی از جاذبه های طبیعی

61

3.05

0.03

3.0

0.09

S11

تمایل گسترده جوانان و اهالی روستا به ارتقاء و حفظ
ارزش ها و نمادهای فرهنگی و اجتماعی خود

61

3.05

0.03

3.0

0.09

S12

وجود خدمات ،تاسیسات وتجهیزات اقامتی و رفاهی
مناسب (هتل ،مهمانسرا ،اقامتگاه و) ...

59

2.95

0.03

3.0

0.09

S13

برخورداری مردم از روحیه مهمان نوازی و داشتن عالقه
زیاد به گردشگران

66

3.3

0.03

3.0

0.10

S14

داشتن امنیت و ایمنی زیاد در روستا

70

3.5

0.04

3.0

0.11

W1

از بین رفتن و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی روستا

86

3.75

0.04

2.0

0.08

W2

استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و جاذبه های طبیعی
روستا

70

3.95

0.04

2.0

0.08

W3

نامناسب بودن تسهیالت و خدمات اقامتی ،رفاهی مناسب

81

3.85

0.04

2.0

0.08
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مجموع

میانگین

ضریب
اهمیت

رتبه

ارزش
نهایی

W4

نامناسب بودن زیر ساختهای فیزیکی و کالبدی (همانند
معابر و شبکه فاضالب و) ....

50

3.2

0.03

1.0

0.03

W5

کیفیت پایین امکانات و خدمات پذیرایی ( رستوران  ،اغذیه
فروشی  ،فست فود و)...

58

3.2

0.03

1.0

0.03

W6

عدم مشارکت مردم اصلی روستا در برنامه ریزی  ،اجرا و
بهره بردای از طرح های گردشگری

58

3.75

0.04

2.0

0.08

W7

عدم وجود نیروهای متخصص ،آگاه و آموزش دیده
گردشگری در این روستا

58

3.4

0.03

2.0

0.07

W8

فقدان مراکز و فضاهای عمومی برای اقامت و اطراق موقت
گردشگران و بازدید کنندگان

50

3.2

0.03

1.0

0.03

W9

آلودگی منابع آبی ،مناظر و چشم اندازهای روستا با ریختن
زباله و ضایعات توسط گردشگران

66

3.55

0.04

2.0

0.07

W10

از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی روستا (همانند  :زبان ،
آداب و رسوم محل و.)...

72

3.05

0.03

1.0

0.03

W11

عدم آموزش روستاییان و عدم آشنایی آنها در نحوه
برخورد با گردشگران

50

3.05

0.03

1.0

0.03

W12

تخریب زمین های کشاورزی و مزارع روستایی در اثر
گسترش گردشگری

52

2.95

0.03

1.0

0.03

W13

سالخورده و پیری جمعیت ساکن در روستا

46

3.3

0.03

1.0

0.03

W14
W15

مولفهها

عدم توزیع عادالنه منافع ناشی از گردشگری در بین
ساکنان روستا

44

3.5

0.04

2.0

0.07

ضعف اطالع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی

58

2.9

0.03

1.0

0.03

98.3

1.00

امتیاز محیط داخلی

2.39

بر اساس جدول( )3از میان مجموعه نقاط قوت موثر بر گردشگری برخورداری از چشم اندازهای و آثار فرهنگی -تاریخی با
ارزش و اعتبار تاریخی ،معماری و هنری و کیفیت باالی زندگی مردم به همراه خدمات و زیر ساخت های محلی مناسب با ارش
نهایی  4.11مهمترین نقطه قوت قابل اتکای توسعه گردشگری است .همچنین بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،از بین
رفتن و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی روستا با ارزش نهایی 4.48نقطه ضعف مهم منطقه مورد مطالعه محسوب میشود.
ب)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی()EFE
پس از بررسی عوامل داخلی موثر ،عوامل خارجی موثر فهرست میشود که در بردارنده مهمترین عوامل فرصت و تهدیدات
پیش روی محدوده مورد مطالعه می باشد.
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جدول( )5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFEموثر بر گردشگری روستای اونار

فرصت

تهدید

کد

مولفه ها

مجموع

میانگین

ضریب
اهمیت

رتبه

ارزش
نهایی

O1

افزایش توجه دولت به برنامه ریزی وسرمایه گذاری در بخش
گردشگری

74

3.7

0.05

4

0.18

O2

تغییر نگاه ها به سوی حفظ محیط زیست و اهمیت حفاظت
از منابع و جاذبه ها

79

3.95

0.05

4

0.20

O3

سیاست دولت در توجه به حفاظت از منابع طبیعی و
جلوگیری از تخریب محیط زیست

69

3.45

0.04

3

0.13

O4

افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در روستا
های تاریخی و فرهنگی کشور

61

3.05

0.04

3

0.11

O5

شناسایی روستاهای هدف گردشگری و تهیه طرح برای
توسعه آنها توسط سازمان میراث فرهنگی

86

4.3

0.05

4

0.21

O6

روند رو به افزایش عالقه مندان به بازدید از روستا
گردشگران فرهنگی و تاریخی

76

3.8

0.05

4

0.19

O7

افزایش نیروهای متخصص و باتجربه در بخش گردشگری

78

O8

3.9

0.05

4

0.19

تالش سازمان میراث برای بهسازی ،مرمت آثار و ابنیه های
تاریخی و فرهنگی مهم در کشور

74

3.7

0.05

4

0.18

O9

افزایش تبلیغات و بازاریابی گردشگری توسط آژانس های
مسافرتی و تورگردان ها

62

3.1

0.04

3

0.12

O10

افزایش نهاد ها و سازمانهای غیر دولتی در زمینه
گردشگری

64

3.2

0.04

3

0.12

O11

وجود رقابت برای ارائه خدمات مطلوبتر به گردشگران در
مناطق تفریحی رقیب

70

3.5

0.04

3

0.13

O12

وجود قوانین و مقررات الزم برای گسترش گردشگری
روستایی

66

3.3

0.04

3

0.12

T1

دوری و فاصله زیاد مراکز و کانونهای گردشگر فرست کشور

94

4.7

0.06

2

0.12

T2

فقدان مدیریتی توانمند ،کارا و هماهنگ در استان و منطقه

86

4.3

0.05

2

0.11

T3

وجود تبلیغات منفی در مورد مردم روستایی با گردشگران

78

T4

3.9

0.05

2

0.10

برنامه و طرح ریزی بیرون از روستا و عدم توجه به نیازها و
واقعیت های اصلی روستا

74

3.7

0.05

2

0.09

T5

تخریب و از بین رفتن پوشش گیاهی و حیات جانوری

72

3.6

0.04

2

0.09

T6

افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی رقیب
درمقایسه با این روستا

66

3.3

0.04

2

0.08

T7

آلودگی هوا و گرمایش زمین

68

3.4

0.04

2

0.08

T8

عدم ارتباط نسبی فضایی -مکانی روستا با فضای جریانات
مسافری اصلی و شریانهای قدرتمند کشور

70

3.5

0.04

2

0.09

T9

افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر
مناطق تفریحی نزدیک

74

3.7

0.05

2

0.09

T10

تبلیغات منفی جهانی بر ضد ایران و تاثیرات منفی تحریم
ها بر ورود گردشگر خارجی به ایران

74

3.7

0.05

2

0.09

80.75

1.00

امتیاز محیط خارجی

2.82
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بر اساس جدول( ) 5محاسبات ماتریس ارزیابی عوامل خارجی موثر بر توسعه گردشگری روستاهای مورد مطالعه از میان
فرصت های پیش رو ،مولفه ی تغییر نگاه ها به سوی حفظ محیط زیست و اهمیت حفاظت از منابع و جاذبه ها با ارزش نهایی
 4.24مهمترین نقاط فرصت در راستای توسعه گردشگری در روستای هدف گردشگری این روستا می باشد و از مجموع مولفه
های تهدیدی دوری و فاصله زیاد مراکز و کانونهای گردشگر فرست کشور به این روستا با ارزش نهایی  4.12مهمترین تهدید
پیش روی توسعه گردشگری روستایی است.که باید در برنامهریزی ها مد نظر قرار گیرند.
جدول ( )2امتیازات نهایی حاصل از عوامل داخلی و خارجی روستای اونار

مجموع امتیاز عوامل

امتیاز عوامل داخلی

امتیاز عوامل خارجی

میانگین کل

2.49

2.82

جدول( ،)1امتیازات نهایی حاصل از عوامل داخلی و خارجی گردشگران روستای مورد مطالعه استان اردبیل را نشان می دهد.
در شکل ( ) 4امتیاز نزدیک به یک به عوامل مانع و منفی ،یعنی ضعف و تهدید  ،تاثیر عمیق آنها را نشان می دهد و امتیاز
نزدیک به چهار به عوامل مثبت ،یعنی فرصت و قوت ،تاثیر جدی آن ها را نشان می دهد.اگر جمع ستون در هر یک از عوامل
کمتر از  2.5باشد ،نشان دهنده ی تاثیر گذاری شدیدتر عومل مانع و منفی و محدودیت های حوزه در راستای اهداف تحقیق
است که تقاطع امتیازهای هرکدام از عوامل داخلی و خارجی ،در نمودار مربوطه نوع استراتژی را نشان می دهد.
استراتژی تهاجمی ()SO

استراتژی بازنگری ()WO

2.39
2.82

استراتژی محافظه کارانه -تنوع()ST

استراتژی تدافعی

()WT

شکل :3موقعیت سناریو مدل ،SWOTروستای اونار

براساس نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و نقطه تقاطع اثر گذاری عوامل بیرونی و درونی مناسب ترین نوع استراتژیهای
توسعه گردشگری در روستای اونار باید از نوع استراتژیهای  SOیا تهاجمی باشد.در استراتژیهای SOیا تهاجمی(نگهداری،حمایت
درونی) تالش اصلی تصمیم گیرندگان در جهت استفاده ی حداکثری از نقاط قوت و بهره برداری از فرصت های محیطی است.

ماتریسSWOT
این ماتریس ابزاری تحلیلی از عوامل داخلی و خارجی برای ایجاد استراتژیهایی است که مورد توجه هستند .با استفاده از این
ابزار ضعف ها و قوت های داخلی با فرصت ها و تهدیدات کلیدی خارجی مقایسه میشود ،در واقع ماتریس SWOTپیوندی بین
عوامل داخلی و خارجی است
به منظور اولویت بندی استراتژی های پیشنهادی اقدام به تهیه ماتریس استراتژیک کمی ()QSPMو محاسبه نمره جذابیت
هر استراتژی شد ،که نتایج آن در ماتریس زیر برای این روستا آورده شده است.
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جدول( )4ارزیابی استراتژهای روستای اونار

قوت

ضعف

عوامل

ضریب

داخلی

اهمیت

استراتژی اول
ضریب

استراتژی دوم

استراتژی سوم

نمره

ضریب جذابیت

نمره

ضریب جذابیت

نمره

S1

0.04

4.00

0.15

4.00

0.15

4.00

0.15

S2

0.04

4.00

0.16

4.00

0.16

4.00

0.16

S3

0.04

4.00

0.16

4.00

0.16

4.00

0.16

S4

0.03

4.00

0.13

4.00

0.13

4.00

0.13

S5

0.03

4.00

0.13

4.00

0.13

4.00

0.13

S6

0.04

4.00

0.15

4.00

0.15

4.00

0.15

S7

0.03

4.00

0.14

4.00

0.14

4.00

0.14

S8

0.03

4.00

0.13

4.00

0.13

4.00

0.13

S9

0.04

4.00

0.14

4.00

0.14

4.00

0.14

S10

0.03

4.00

0.12

4.00

0.12

4.00

0.12

S11

0.03

4.00

0.12

4.00

0.12

4.00

0.12

S12

0.03

4.00

0.12

4.00

0.12

4.00

0.12

S13

0.03

4.00

0.13

4.00

0.13

4.00

0.13

S14

0.04

4.00

0.14

4.00

0.14

4.00

0.14

W1

0.04

2.00

0.08

2.00

0.08

2.00

0.08

W2

0.04

2.00

0.08

2.00

0.08

2.00

0.08

W3

0.04

2.00

0.08

2.00

0.08

2.00

0.08

W4

0.03

2.00

0.07

2.00

0.07

2.00

0.07

W5

0.03

2.00

0.07

2.00

0.07

2.00

0.07

W6

0.04

2.00

0.08

2.00

0.08

2.00

0.08

W7

0.03

2.00

0.07

2.00

0.07

2.00

0.07

W8

0.03

2.00

0.07

2.00

0.07

2.00

0.07

W9

0.04

2.00

0.07

2.00

0.07

2.00

0.07

W10

0.03

2.00

0.06

2.00

0.06

2.00

0.06

W11

0.03

2.00

0.06

2.00

0.06

2.00

0.06

W12

0.03

2.00

0.06

2.00

0.06

2.00

0.06

W13

0.03

2.00

0.07

2.00

0.07

2.00

0.07

W14

0.04

2.00

0.07

2.00

0.07

2.00

0.07

W15

0.03

2.00

0.06

2.00

0.06

2.00

0.06

مجموع امتیاز

جذابیت

2.97

2.97

2.97

طبق جدول ( ) 8بر اساس محاسبات پرسشنامه های خانوار روستای هدف گردشگری مجموع عوامل داخلی استراتژی
اول(تمرکز بر روی محصوالت و فرآورده های خاص گردشگری با توجه به مکان ونفوذ در بازار) و استراتژی دوم (افزایش همکاری
مردم برای گسترش گردشگری در منطقه) در روستای مورد مطالعه برابر با 2.91می باشد و مجموع امتیاز عوامل داخلی وخارجی
استراتژی سوم برابر2.91می باشد.
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جدول(  )1ارزیابی استراتژی روستای اونار
عوامل
خارجی

فرصت

استراتژی اول

استراتژی سوم

استراتژی دوم

ضریب
اهمیت

ضریب جذابیت

نمره

ضریب جذابیت

نمره

ضریب جذابیت

نمره

O1

0.05

4.00

0.18

4.00

0.18

4.00

0.18

O2

0.05

4.00

0.20

4.00

0.20

4.00

0.20

O3

0.04

4.00

0.17

4.00

0.17

4.00

0.17

O4

0.04

4.00

0.15

4.00

0.15

4.00

0.15

O5

0.05

4.00

0.21

4.00

0.21

4.00

0.21

O6

0.05

4.00

0.19

4.00

0.19

4.00

0.19

O7

0.05

4.00

0.19

4.00

0.19

4.00

0.19

O8

0.05

4.00

0.18

4.00

0.18

4.00

0.18

O9

0.04

4.00

0.15

4.00

0.15

4.00

0.15

O10

0.04

4.00

0.16

4.00

0.16

4.00

0.16

O11

0.04

4.00

0.17

4.00

0.17

4.00

0.17

O12

0.04

4.00

0.16

4.00

0.16

4.00

0.16

T1

0.06

2.00

0.12

2.00

0.12

2.00

0.12

T2

0.05

2.00

0.11

2.00

0.11

2.00

0.11

T3

0.05

2.00

0.10

2.00

0.10

2.00

0.10

T4

0.05

2.00

0.09

2.00

0.09

2.00

0.09

T5

0.04

2.00

0.09

2.00

0.09

2.00

0.09

T6

0.04

2.00

0.08

2.00

0.08

2.00

0.08

T7

0.04

2.00

0.08

2.00

0.08

2.00

0.08

T8

0.04

2.00

0.09

2.00

0.09

2.00

0.09

T9

0.05

2.00

0.09

2.00

0.09

2.00

0.09

T10

0.05

2.00

0.09

2.00

0.09

2.00

0.09

تهدید

مجموع امتیاز

3.06

3.06

3.06

طبق جدول ( ) 9بر اساس محاسبات پرسشنامه های خانوار روستای هدف گردشگری استان آذربایجان شرقی مجموع عوامل
داخلی و عوامل خارجی استراتژی اول(تمرکز بر روی محصوالت و فرآوردههای خاص گردشگری با توجه به مکان ونفوذ در بازار)
و استراتژی دوم(افزایش همکاری مردم برای گسترش گردشگری در منطقه) و استراتژی سوم (وجود قوانین ومقررات برای
جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی و مزارع روستایی) در روستای مورد مطالعه هر کدام با ارزش نهایی برابر با  4.42می
باشد.
جدول( )91اولویت بندی استراتژیها در استان آذربایجان شرقی
شماره
استراتژی

نام استراتژی

عوامل

عوامل

ارزش

داخلی

خارجی

نهایی

2.97

3.06

3.02

اول

3.06

3.02

سوم

1

استراتژی اول

تمرکز بر روی محصوالت و فرآوردههای خاص گردشگری با
توجه به مکان ونفوذ در بازار

2

استراتژی دوم

افزایش همکاری مردم برای گسترش گردشگری در منطقه

2.97

4

استراتژی
سوم

وجود قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب زمینهای
کشاورزی و مزارع روستایی

2.97

34

3.06

3.02

رتبه

دوم

سال دوم ،شماره سه ،بهــار 9317

این جدول( ) 14مشخص می کند که کدامیک از استراتژی ها از اولویت بیشتری برخوردارند براین اساس هر سه استراتژی
تمرکز بر روی محصوالت و فرآورده های خاص گردشگری با توجه به مکان و نفوذ در بازار و افزایش همکاری مردم برای گسترش
گردشگری در منطقه و وجود قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی و مزارع روستایی از اولویت یکسانی
برخوردار می باشند.

نتیجه گیری و راهکارها
امروزه توسعه روستایی یکی از دغدغه های کشورها و دولت ها به ویژه کشورهای در حال توسعه است .روستاها با دارا بودن
منابع طبیعی پایه کشاورزی ،با مسائل و مشکالت فراوانی مثل فقر  ،بیکاری و ...مواجه هستند که توسعه روستاها و ایجاد اشتغال
در روستاها را تا حدی غیر ممکن ساخته است  .توریسم از مهمترین عوامل توسعه روستایی محسوب میگردد .که نقش مهمی
در متنوع سازی اقتصاد روستایی داشته و وسیله ایی برای تحرک رشد اقتصاد ملی به حساب می آید .این تاثیرات شامل ایجاد
اشتغال ،ایجادفرصت های شغلی  ،افزایش درآمد ،تنوع اشتغال و توسعه روستا  ،رونق فروش محصوالت کشاورزی و ...است.
ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق
روستایی قرار دارند ،بلکه به این علت است که راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت با بهبود محیط روستایی است،
با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تالشهایی
که برای توسعه ملی صورت میگیرد و متمتع شدن از مواهب آن ،کشورهای در حال توسعه گام بزرگی در جهت تحقق معنای
حقیقی توسعه برخواهند داشت(قدیری و همکاران.)188 :1489 ،
بر این اساس با توجه به وضعیت خاص روستای مورد مطالعه و بر اساس مطالعات انجام گرفته و شناختی که از وضعیت
روستای مورد مطالعه به دست آمد ،اقدامات ذیل را باید انجام داد:
 ایجاد تسهیالت اقامتی و پذیرایی در روستاها؛ فعالیت بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری روستایی؛ ایجاد قوانین و مقررات حقوقی و اخالقی در زمینه گردشگری برای احترام متقابل بین گردشگران و روستائیان ایجاد تسهیالت حمل و نقلی مناسب ایجاد تسهیالت زیر ساختی و رو ساختی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای افزایش اطالع رسانی به گردشگران ارائه برنامه هایی برای حفاظت از محیط های طبیعی  ,اقتصادی  ,فرهنگی و اجتماعی روستاهابا توجه به منابع نظریه تحقیق و مطالعات میدانی بدست آمده به نظور ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی
بوسیله تکنیک  SWOTظرفیتهای توریستی و گردشگری درمنطقه مورد مطالعه شناسایی و و راهکارهایی جهت توسعه
گردشگری ارائه شد که مهمترین راهبردهای تحول در روستای مورد مطالعه در استان اردبیل به شرح زیر خواهند بود.
 تمرکز بر روی محصوالت و فرآورده های خاص گردشگری با توجه به مکان و نفوذ در بازار افزایش همکاری مردم برای گسترش گردشگری در منطقه وجود قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی و مزارع روستایی بهبود وسایل حمل ونقل دسترسی به روستا بوسیله بازاریابی گردشگری آژانس های مسافرتی توسعه جاذبه ها  ،فرآورده ها و محصوالت تولیدی گردشگری و توسعه بازار وجود قوانین الزم برای گسترش خدمات رفاهی گردشگری بهبود امکانات،خدمات ،تسهیالت و تجهیزات صنعت گردشگری روستا افزایش انگیزه بخش خصوصی برای انجام زیر ساخت های فیزیکی و کالبدی افزایش اختیار و مشارکت مردم در صنعت گردشگری افزایش نیرو های متخصص در بخش گردشگری برای بهره برداری از جاذبه های طبیعی -توسعه جاذبه ها ،فرآورده ها و محصوالت تولیدی گردشگری و توسعه پایدار
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-

افزایش امنیت و ایمنی در روستا
تهیه طرح برای توسعه گردشگری روستاها توسط مدیری

منابع
-1

-2
-4
-3
-5

-1
-1

-8
-9
-14
-11
-12
-14
-13
-15
-11

حسینی،سید علی،محمدی،جلیل (« )1491تحلیل قابلیت ها و تنگناهای گردشگری سلطانیه به منظور برنامهریزی
راهبردی با استفاده از الگوی تحلیلی سوات» دو فصلنامه مطالعات گردشگری ،دوره اول ،سال اول ،شماره اول
صص39-45
مومنی ،مهدی ،صفری پور چافی ،پریسا (« )1494برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی :روستای
جواهر دشت شهرستان رودسر»
مشیری ،سیدرحیم؛ مهدوی ،مسعود وجاللی ،زهرا (« )1494ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه
روستایی» فصلنامه جغرافیایی سرزمین،علمی-پژوهشی ،سال هشتم ،شماره ،42زمستان  ،94صص23-1
معصومی،م (« )1488درآ مدی بر رویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی،شهری و منطقهای» انتشارات
سمیرا ،ص95
خالدی ،شهریار ،منشی زاده ،رحمت اهلل ،ریکا ،جهانبخش ،خالدی ،شاهین (« )1494امکانسنجی جاذبههای
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بررسی کاربرد سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری در
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
رویا یدره ،*9علیرضا میکائیلی تبریزی ،2عبدالرسول سلمان

ماهینی3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -2دانشیار دانشکده محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -4دانشیار دانشکده محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
roya.yadreh@gmail.com

چکیده
توجه به محیطزیست در دوران ما تبدیل به معیار شده است ،زیرا افزایش فشار درحد خارج از توان طبیعی میتواند
سبب از دست دادن کارکردها و یا زوال و نابودی محیطزیست گردد .از طرف دیگر ،هزینه بازسازی مناطق تخریب
شده ده تا پنجاه برابر هزینه پیشگیری از تخریب است .بنابراین ،نیاز به ارزیابی اثرات توسعه امری اجتنابناپذیر
است .ارزیابی اثرات توسعه به عنوان ابزار مدیریتی مهم و کارآمد در اختیار برنامهریزان است تا براساس آن ،اثرات
بالقوه محیطزیستی یک یا چند طرح توسعهای شناسایی و گزینههای موثر جهت رفع یا کاهش آنها پیشنهاد
شود .ارزیابی اثرات توسعه با چالشها و مشکالتی روبهرو است .با اینکه روشهای متعددی برای ارزیابی اثرات
معرفی شده است ،اما هیچ یک از آنها به تنهایی قادر به حل این مشکالت و انجام ارزیابی کامل نیست .بنابراین،
با توجه به نیاز روزافزون بشر به توسعه و به دنبال آن تخریب بیشتر محیطزیست ،نیاز به روشهایی است که بتوان
با کمک آن این مشکالت را مدیریت کرد و یک ارزیابی جامع و کامل انجام داد .سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری
این قابلیت را دارند که با استفاده از آنها میتوان استفاده درستتر و سریعتر از روشها را افزایش داد و ارزیابی
عینیتری انجام داد .مدیران و تصمیمگیران هم با استفاده از این سیستمها میتوانند کیفیت تصمیم خود را بهبود
ببخشند .همه این عوامل باعث کمک به کاهش تخریب محیطزیست و منابع و بالطبع سبب افزایش سود و منفعت
خواهند شد .این مقاله به مروری بر سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری و مفهوم و کاربرد آنها در ارزیابی اثرات
توسعه بر محیطزیست میپردازد.
واژگان کلیدی :ارزیابی اثرات توسعه ،چالشها ،تخریب محیطزیست ،سیستمها پشتیبان تصمیمگیری

 -9مقدمه
توجه به محیطزیست در دوران ما تبدیل به معیار شده است (رحمتی .)11:1491 ،زیرا در چند دهه گذشته ،بروز مسائل
بیشمار در محیطزیست موجب شده است تا جامعه انسانی دریابد که گستره فعالیتهای وی در محیطزیست ،بدون حد و مرز
است و از سوی دیگر ،محیطزیست نیز دارای محدودیتهایی است که حتی با بهترین فناوریهای قابل تصور نیز به طور نامحدود
قابل گسترش نیست و عدم توجه به این محدودیتها طی فرایند توسعه ،تخریب محیطزیست را به همراه خواهد داشت .از اینرو،
هرگونه بهرهبرد اری از طبیعت باید پس از ارزیابی منابع و اثرات توسعه و در چارچوب توانها و ظرفیتهای محیط صورت گیرد
(یارعلی و همکاران .)13:1489،ارزیابی اثرات توسعه )EIA( 1فرایند شناسایی ،پیشبینی و کاهش یا جبران اثرات منفی زیست-
فیزیکی ،اجتماعی و دیگر اثرات مرتبط با پیشنهادهای توسعه قبل از تصمیمگیریهای عمده و اجرای آنها است (سلمان

1- Environmental impact assessment

34

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

ماهینی .)1494،هدف اولیه ارزیابی اثرات توسعه ،تشویق توجه به محیطزیست در برنامهریزیهای عمرانی و در نهایت انجام
فعالیتهای سازگارتر با محیطزیست است(.درایسون 1و تامسون.)13:2414 ،2
بطور کلی ،ارز یابی اثرات توسعه صرف نظر از مکان جغرافیایی ،نوع طرح توسعه مورد بحث و قوانین و سازمانهای دخیل،
چهار هدف اصلی به شرح ذیل را دنبال میکند -1 :اطمینان یافتن از اینکه مالحظات محیطزیستی به طور شفاف مطرح و در
فرایند تصمیمگیری برای توسعه در نظر گرفته شدهاند -2 .پیشبینی ،جلوگیری ،کاهش و یا به حداقل رساندن اثرات معنیدار بر
اجزای زیستی ،فیزیکی ،اجتماعی و دیگر جنبهها که از توسعه ناشی میشود -4 .حمایت از حاصل خیزی و ظرفیت بوم سازگانها
و فرایندهای بومشناختی و کارکردهای آنها -3 .ارتقا توسعه پایدار و استفاده بهینه و مناسب از فرصتهای مدیریتی (سلمان
ماهینی .)12:1494 ،فرایند تهیه و بررسی گزارش ارزیابی محیطزیستی طرحها و پروژهها با چالشها ،مسایل و مشکالتی در
بخشهای مختلف مواجه بوده است(رحمتی )19:1491 ،و ممکن است درگیرهایی را در میان تصمیمگیران به وجود بیاورد
(مخدوم .)151:2442 ،تصمیمگیری توسط انسانها شامل فرایندهای بسیار پیچیده است (غیاثالدین )1981 :151 ،و علم
تصمیمگیری زیر شاخهای از تحقیقات اجرایی است که بر چگونگی تصمیمگیریها و اینکه چگونه میتوان تصمیم بهتری اتخاذ
کرد ،تمرکز دارد .علم تصمیمگیری ،عناصر م ختلف از علوم روانشناسی ،تجارت ،فرایند پردازش اطالعات رایانه و دیگر جنبههای
مهم علوم بین رشتهای را برای مدیران در تصمیمگیری دخیل مینماید و بسیاری از این معیارها و روشها برای ارزیابی اثرات
ضروری است .با این وجود ،هدف اساسی ارزیابی اثرات توسعه ،اتخاذ تصمیمی است که محیطزیست را مورد توجه قرار دهد و
برای بوم سازگان قابل قبول باشد (سرابی.)24:1489 ،
با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست در سطح ملی و بینالمللی ،توسعه و کاربرد
ابزارهای جدیدی که قادر به پردازش حجم باالیی از دادهها در حداقل زمان باشند و نتایج را به صورت ساده تر برای تصمیمگیران
و مدیران نمایش دهند تا بتوانند فرایند ارزیابی اثرات توسعه و تصمیمگیری در مورد اجرای طرح ها را بهتر انجام دهند ،ضروری
است .سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری )DSS( 4از رویکردهای مناسب برای چنین شرایطی هستند (علی اوسطی و خیرخواه
زرکش .)1:1492 ،سیستم پشتیبان تصمیمگیری ،سیستمی است که از تصمیمگیری مدیران پشتیبانی میکند ولی جایگزین
مدیران نمی شود .بنابراین ،سیستمی است که با استفاده از منابع انسانی و قابلیتهای کامپیوتر مدیر را در حل مسائل پیچیده
کمک میکند و کیفیت تصمیم را بهبود میبخشد .همچنین ،دارای تعامل با کاربر است و دارای مدلهای دادهای و تحلیلی
است(کرمی و همکاران.)1492 ،

 -2-9اجزای سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری
بطور کلی یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری شامل پنج جز اصلی است که عبارتند از (حسنزاده و همکاران:)182:1494 ،
 زیرسیستم مدیریت دادهها :پایگاه داده و سیستم مدیریت پایگاه داده را شامل میشود .طبیعی است که هر سیستمپشتیبان تصمیمگیری برای انجام پردازشهای خود نیاز به داده و اطالعات دارد.
 زیر سیستم مدیریت مدل :مدلها یکی از اجزای کلیدی بسیاری از سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری هستند .اینزیر سیستم میتواند شامل مجموعهای از مدلهای ریاضی و تحلیلی (از جمله مدلهای بهینهسازی ،آماری و مالی)
باشد.
 زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش :سیستمی متشکل از پایگاه دانش و ابزارهای مختلف هوش مصنوعی (مانندسیستمهای خبره ،ش بکه عصبی ،الگوریتم ژنتیک و غیره) است که از دانش موجود در پایگاه داده برای انجام
استنتاجهای مربوطه استفاده میکند.
 زیر سیستم رابط کاربر :برای ارتباط با کاربر و گرفتن دستورها از او به کار میرود. -کاربر :کاربر هم به عنوان بخشی از سیستم در نظر گرفته میشود.

1 Drayson
2 Thompson
3 Decision Support System
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از کنار هم قرار گرفتن این اجزا ،سیستم تصمیمگیری حاصل میشود .این سیستم را میتوان با هر نوع نرمافزاری
ساخت ،اما انطباق با نیازهای کاربر اهمیت بسیاری دارد.

 -3-9انواع سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری
به طور کلی انواع بی شماری از سیستمهای پشتیبان تصمیم وجود دارد .با این حال ،طراحان میتوانند سه نوع کلی از این
سیستمها را توسعه دهند .این سیستمها عبارتند از (ماساگ:)10:2771 ، 1
 -1سیستمهای دستی :که به کاربر اجازه کنترل کامل سیستم را میدهد .گرچه در برخی موارد ممکن است برای کاربران
خبره و متخصص مطلوب باشد ،ولی این سیستم برای اکثر کاربران مطلوب نیست.
 -2سیستمهای اتوماتیک :در اینجا کاربر دخالتی در کنترل سیستم ندارد .برای بسیاری از سیستمهای محاسباتی ،این قابلیت
مطلوب نیست.
 -4سیستمهای افزودنی یا کامل کردنی :در این سیستم تقسیم وظایف صورت میگیرد ،به طوری که کاربران و سیستم هر
کدام وظایف خود را انجام میدهند .بنابراین طراحان باید بیشتر به این نوع سیستمها توجه کنند.

 -2تئوری و پیشینه تحقیق
سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری ابزارهای مبتنی بر محاسبات هستند که به کاربران در تصمیمگیری کمک میکنند.
پژوهش در مورد این سیستمها به اواسط سال  1914برمیگردد (ماساگ .)13:2441 ،در دهه  14میالدی این روش وارد برنامه-
ریزیهای کالن و بنیادی در صنایع به ویژه صنایع الکترونیک شد و در دهه  84با ایجاد بانک اطالعات و تشکیل گروههای پشتیبان
تصمیمگیری در سیستمهای رایانهای گسترش بسیار یافت .در دهه  94میالدی سامانههایی با قابلیت انطباق بر شبکه اینترنت
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .سابقه ستفاده از سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری در محیط زیست به مدیریت یکپارچه سواحل
برمیگردد .دلیل استفاده از این روش ،چند معیاره بودن و تنوع باالی اکوسیستمهای چنین مناطقی بوده که به شکلهای مختلف
و با اثرات متفاوتی در محیط ایفای نقش می کردند .برای رسیدن به این هدف بکارگیری یک الگوی جامع که شامل معیارها و
اثرات توسعهای باشد ،ضروری است (نجفی و همکاران.)8:1488 ،
کالرنی و همکاران در سال  1999از یک سامانه پشتیبان تصمیمگیری برای ارزیابی اثرات محیطزیستی زیر ساختهای حمل
و نقل استفاده کردند .آنها با بیان اینکه ارزیابی اثرات توسعه روشی ذهنی و شامل عدم اطمینان است و ممکن است درگیریهایی
را میان تصمیمگیرندگان به وجود بیاورد ،از یک نرمافزار تعاملی برای شناسایی ،تجزیه و تحلیل سرزمین ،برآورد تاثیر و تصمیم-
گیری استفاده کردند ،که به سازماندهی این روش در یک مسیر منطقی ،با قابلیت تکرار و شفافیت آن کمک میکند.
ارزیابی اثرات محیطزیستی طرحهای توسعه ،برنامهها و سیاستها ممکن است اختالفاتی را در میان تصمیمگیران بوجود
آورد ،به ویژه زمانی که برخی از اقدامات کمی برای تصمیمگیری مورد نیاز است و از اثرات تجمعی هم صرف نظر میشود.
مخدوم ( )2442برای پرداختن به این کاستیهای و مشکالت تصمیمگیری در ایران ،مدل تخریب 2را معرفی کرد .این مدل
به عنوان یک ابزار ارزیابی اثرات و سامانه پشتیبان تصمیمگیری برای مدیران عمل میکند .این مدل مبتی بر سامانه پشتیبان
تصمیمگیری دانش پایه میباشد.
باکلین و ملو در سال  ،2441در پژوهشی یک روش پشتیبان تصمیمگیری برای ارزیابی اثرات توسعه بزرگراه و سنگ فرش
آن در یک منطقه حفاظت شده در برزیل ،با استفاده از منطق فازی 4را مورد بررسی قرار دادند .هدف از این پژوهش بهبود روشها
و تکنیک های ارزیابی اثرات بوده است ،تا بتوان با استفاده از منطق فازی و مشارکت ذینفعان ،ارزشهای حاصل از شاخصهای
محیطزیستی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را بهتر قابل درک ساخت و آنها را به صورت سیستماتیک نشان داد.
لیو و لی در سال  ،2441از یک مدل یکپارچه با ترکیب فرایند تحلیل شبکه فازی (سیستم پشتیبان تصمیمگیری کمی) با
منطق فازی (پشتیبان تصمیمگیری کیفی) ،برای ارزیابی اثرات محیطزیستی در پروژه ساخت و ساز راه آهن در تایوان استفاده
کردند.
1- Maciag
2- Degradation model
3- Fuzzy logic

35

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

رویز و فرناندز در سال  ،2449از یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری مبنی بر سامانه اطالعات جغرافیایی 1برای ارزیابی عملکرد
محیط زیستی در ساخت و ساز استفاده کردند .بوتی و همکاران ( ،)2449برای پایش اثرات محیطزیستی در صنایع کاغذ و خمیر
کاغذ ،از ابزارهای آماری و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری برای ارائه یک ابزار تجزیه و تحلیل کاربرپسند ،با قابلیت نمایش
نتایج استفاده کردند .آنها در این تحقیق بیان کردند که استفاده از این سامانهها احتمال بازیابی اطالعات نادرست ،دستکاری
دادهها ،سوء استفاده از روش آماری و تعبیر نادرست از نتایج آماری را کاهش میدهد .لیو و لی هم در سال  ،2449یک چهارچوب
کلی برای سیستمهای تصمیمگیری با استفاده از منطق فازی ،برای کمک به تصمیمگیرندگان که ارزیابی درستی از واقعیت انجام
دهند ،پیشنهاد نمودند .آنها در این تحقیق از یک روش ترکیبی با استفاده از منطق فازی و فرایند تحلیل شبکه فازی برای ارزیابی
اثرات توسعه بر محیطزیست استفاده کردند.
آسماوی و همکاران ( ،)2449یک نمونه اولیه از مدلسازی مبتنی بر  GISبرای پیش بینی اثرات توسعه بر محیطزیست را در
مراحل اولیه برنامه ریزی پروژه مورد پژوهش قرار دادند .در این مدل از اجزای کلیدی محیطزیستی ،اقتصادی و اجتماعی استفاده
شد و هدف از طراحی آن تسهیل فرآیند تصمیمگیری با استفاده از قابلیتها  GISبود.
واندر و هیرل در سال  ،2415ارزیابی اثرات پروژه احداث نیروگاههای انرژی را با استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم
فضایی مبتنی بر وب و براساس رویکرد تصمیمگیری چند معیاره را در اندلس اسپانیا انجام دادند.
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری دستیابی به منابع ،فرمتها و انواع دادههای مختلف از
سامانههای اطالعات جغرافیایی تا سامانههای شئ گرا را فراهم میکنند .استفاده از این سیستمها این امکان را بوجود میآورد که
با استفاده از آنالیزهای گوناگون و با در نظر گرفتن فاکتورها و معیارهای مختلف ،زمینه انجام یک ارزیابی جامع و به دنبال آن
تصمیمگیری با کیفیتتر و دقیقتر ایجاد شود .از آنجایی که مطالعات اندکی در خصوص استفاده از سیستمهای پشتیبان تصمیم
در ارزیابی اثرات در ایران انجام شده است و چون در مسیر توسعه قرار داریم؛ توجه به محیطزیست و پایداری آن نیز امری ضروری
است .بنابراین به کار گیری سامانههای پشتیان تصمیمگیری در ارزیابی اثرات توسعه بر محیطزیست در کشور ما به علت بهبود
ارزیابی اثرات و کاهش تخریب محیطزیست به عنوان یک ثروت طبیعی ،نقش مهمی در توسعه پایدار هم دارد.

 -3مواد و روش
سامانههای پشتیبان تصمیم به عنوان ابزار کمکی برای تصمیمگیرندگان جهت توسعه قابلیتهایشان بوده و به عنوان جایگزینی
برای خود تصمیم گیران محسوب نمیشود .این سامانهها زمانی برای تصمیمگیری استفاده میشود که نیاز به اظهار نظر بوده یا
زمانی که الگوریتمی برای پشتیبانی کامل از یک تصمیم وجود ندارد (سروش .)13:1489 ،در شکل زیر ساختار پایهای سیستمهای
پشتیبان تصمیمگیری را میبینیم (اوهری 2و سینگ.)331:2414 ،
مدل

مدیریت مبتنی بر مدل

مدیریت مبتنی بر داده

داده

سامانه تمایل کاربر

برنامهریز /تصمیمگیرنده
شکل  :9ساختار پایهای سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری

1- Geographic information system
2- Ohri
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از انواع مختلف سیستمهای پشتیبان تصمیم میتوان سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی )EDSS( 1را نام برد.
یا توجه به نگرانی روزافزون برای سالمت بشر و محیطزیست طبیعی EDSSs ،پتانسیل واقعی برای کمک به جوامع پایدار را دارند
( .)Maciag,2006:20سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی یک فرایند تصمیمگیری صریح بر پایه مجموعهای از
اصول نظری که عقالنیت فرایند را تصدیق میکنند را ایجاد میکنند .عالوه بر این EDSSs ،زمانی را که تصمیمها در یک دامنه
محیطزیستی گرفته میشوند را کاهش میدهد و پایداری و کیفیت این تصمیمات را باال میبرد .در کاربردهای همزمان ،سیستم
پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی نرمفزاری تعاملی ،انعطافپذیر و سازگار است که قابلیت ارتباط دادن مشاهدات محیطزیستی،
دادهها و مدل های عددی و دانش متخصص را با ابزارهایی مانند سامانه اطالعات جغرافیایی برای ارزشیابی گزینه ها و کمک به
فرایند تصمیمگیری را دارا میباشد (اوهری و سینگ 331:2414 ،و علی اوسطی و خیرخواه زرکش.)3:1492 ،

 -9-3سیستم پشتیبان تصمیمگیری ارزیابی اثرات توسعه
روش های بسیاری برای ارزیابی جامع اثرات توسعه و شناسایی اثرات بر روی شرایط پایه محیطزیست ارائه شده است که هر
روش مزایا و معایبی دارد که باید در زمینه و بستر ارزیابی مورد نظر به آنها توجه نمود .هر روش ،منابع و زمینه اطالعاتی مربوط
به خود را نیاز دارد و در نتیحه آن از کارایی ویژهای برای تجزیه و تحلیل پروژهها برخوردار است (مظلوم و میکائیلی.)8:1491 ،
تصمیم گیری در مورد تایید یک گزارش  EIAیک فرایند ذاتا پیچیده و چند بعدی است ،زیرا عالوه بر در نظر گرفتن حقایق
علمی ،منعکس کننده ارزشهای ذهنی نیز هست .شکل  ،2فرایند تصمیمگیری برای ارزیابی اثرات محیطزیستی را نمایش میدهد.
بنابراین استفاده از روشهای پشتیبانی تصمیمگیری برای ایجاد تعادل بین واقعیتهای علمی و ارزشهای ذهنی ،میتواند برای
تصمیمگیرندگان و مدیران مفید باشد (لیو و لی.)5124:2449 ،

 -4نتیجه گیری
با اینکه روش های متعددی برای ارزیابی اثرات معرفی شده است ،اما به طور کلی هیچکدام از این روشها به تنهایی برای
انجام یک ارزیابی کافی نیستند .لذا ،استفاده از ترکیب روشها میتواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد .استفاده از روشهای
ترکیبی و حجم باالی دادهها در ارزیابی اثرات و بالطبع افزایش پیچیدگی آنها ،زمان اندک در انجام ارزیابی و نمایش نتایج به
صورت عینی و قابل درک برای مدیران و عموم از دیگر مشکالت پیش روی  EIAاست .ابزاری که میتواند در حل این معضل
کمک کند سامانه پشتیبان تصمیم است ،زیرا سیستمی است که با استفاده از منابع انسانی و قابلیتهای کامپیوتر به حل مسائل
پیچیده کمک میکند و کیفیت تصمیم را بهبود می بخشد و دارای تعامل مستقیم با کاربر است؛ که باعث بهبود راندمان کاربر
میشود .بهبود در تصمیمگیری میتواند به این دلیل باشد که تصمیمگیرنده قبل از تصمیمگیری میتواند گزینههای بیشتری را
بررسی کند .از دیگر مزایای استفاده از این سیستمها میتوان به سرعت بخشیدن در حل مشکالت ،ارتقاء یادگیری و امکان استفاده
از آنها توسط کارشناسان و مبتدیان اشاره کرد .ثابت شده است که یک بهبود کوچک در تصمیمگیری میتواند باعث افزایش
سود و منفعت شود .بنابراین با توجه به نیاز روز افزون بشر به توسعه و به دنبال آن تخریب بیشتر محیطزیست و منابع ،استفاده
از سامانههای پشتیبان تصمیم برای کمک به فرایند تصمیمگیری در زمینههای مختلف محیطزیستی و ارزیابی اثرات توسعه امری
مهم به شمار میرود .زیرا با استفاده از این سامانهها میتوان برخی از چالشها و مشکالتی که در ارزیابی اثرات توسعه برمحیطزیست
وجود دارد را مدیریت کرد.

1- Environmental decision support system
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شکل  :2فرایند تصمیمگیری برای ارزیابی اثرات محیطزیستی
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