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 -1گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران (کارشناس ارشد)
 -۲گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران (استادیار)
 -۳گروه محیط زیست ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران (استادیار)
 عهدهدار مکاتباتh.bahmanpour@srbiau.ac.ir :

چکیده
هدف تحقیق ،بررسی و اولویتبندی مؤلفههای بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در عرصه محیط زیست کشور
است .تعداد  ۴۸نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده ،به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجرسی و
مورگان انتخاب و از طریق پرسشنامه اقدام به جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات گردید ( .)n=۴۸پرسشنامه
برای سنجش مؤلفههای بازدارنده فعالیت و مشارکت زنان طراحی شد که شامل  1۲گویه در قالب طیف لیکرت
پنج قسمتی بود .روایی آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ،
 ۳۸۴۳به دست آمد .روش آماری مورد استفاده ،تحلیل عاملی بود و برای پردازش دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه
 1۱استفاده گردید .نتایج حاکی از آن است که مؤلفههای بازدارنده مشارکت زیست محیطی زنان به عاملهای
شرایط اقتصادی و مالی موجود در کشور ،فرهنگ حاکم بر جامعه ،دیدگاه اداری ،ضعف قوانین و مقررات حقوقی
و مسایل زیرساختی و فنی دستهبندی میشوند که عامل «فرهنگ حاکم بر جامعه» بیشترین سهم ( )1۳۸۱۳۲و
عامل «شرایط اقتصادی و مالی موجود در کشور» کمترین سهم ( )۸۸۱۱۲را در تبیین کل متغیرها دارند .بنابراین؛
«فرهنگ حاکم بر جامعه» با مقدار ویژه  ۸۸۵۴۴چالش اول فعالیت و مشارکت زنان در مسایل محیط زیستی کشور
میباشد.
کلمات کلیدی :مشارکت ،زنان ،محیط زیست ،توسعه پایدار ،حقوق محیط زیست

 .9مقدمه
در جهان امروز الزمه ایجاد یك جامعه پویا فراهم آوردن بستر مناسب جهت گردهمآیی افراد از اقشار گوناگون جامعه به
منظور تبادل نظر در زمینههای مختلف اجتماعی میباشد .همانگونه که در اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به
خوبی اشاره گردیده است ،حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته
باشند وظیفهی عمومی تلقی میگردد .از اینرو ،فعالیتهای اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن
مالزمه پیدا کند ممنوع است .بررسی نقش زنان در توسعه پایدار نشان میدهد که زنان ایران در گذشته و حال با انجام فعالیتهای
مختلفی چون اداری ،صنعتی ،کشاورزی ،دامداری ،صنایع دستی و سایر صنایع روستایی و انجام وظایف خانهداری و بچهداری،
نقش عمدهای در اقتصاد خانوار به عهده داشتهاند .تالشهای سازمان ملل متحد ،در دو حوزه افزایش حقوق زنان و نگاهداری از
محیط زیست ،گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بینالمللی است .نقشدهی به زنان و سازمانهای غیردولتی آنان،
در نگاهداری از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار ،اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل ،اسناد گوناگون بینالمللی،
مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است.
 -1این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود در سال  1۳۱۱انجام یافته
است.

1

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

هدف از انجام این تحقیق ،بررسی و اولویتبندی مؤلفههای موثر بر عدم مشارکت و فعالیت زنان در عرصه محیط زیست کشور
است.

 .۲مبانی نظری
مسئله محیط زیست امروزه به بحران جهانی و فراگیر تبدیل شده و چنانچه به صورت عملی و جدی برای رفع این معضل چاره
اندیشی نشود ،بشر با فاجعه عظیمی مواجه خواهد شد که حیات او بر روی کره زمین ناممکن خواهد ساخت( .دلجو.)۳۲ :1۳۴۱،
نگاهی به روند زندگی بشری طی چند قرن اخیر نشان میدهد که توسعه به ویژه توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن نقش زنان

ممکن نیست .مطالعات انجام شده در تعداد زیادی از جوامع نشان داده است که زنان عامل مهمی برای رشد و توسعه هستند .به
عقیده سگر ،1یکی از اصول توسعه پایدار ،اصل مشارکت عمومی است .این اصل معتقد است که مردم باید قادر به
مشارکت در روندهای تصمیمگیری باشند ،که بر رفاه و زندگی آنها موثر است ( .)Segger, 2004این در حالی است که
مشارکت زنان همراه با مردان در تمامی مسائل نشان پذیرش برابری ارزش انسانی تمام آحاد جامعه میباشد که با همدیگر در
امور مختلف همکاری نموده و از طریق آن دست به تحول میزنند و تغییراتی مثبت را به وجود میآورند که برای آینده کل
جامعه میتواند مفید باشد .کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در قرن  ،)UNCED( ۲1پیشرفت و قدرتمندی زنان
شامل «قدرت تصمیمگیری» و «مشارکت» را عامل کلیدی توسعه پایدار تلقی میکند» ( .)Rao, 2012نمونههای بسیاری از
اهمیت مشارکت زنان در برنامههای حفاظت از محیط زیست در پروژههای سازمانهای بینالمللی و منطقهای از قبیل سازمان
ملل ،بانك جهانی ،فائو و  ...وجود دارد که نقش قاطع زنان را در روندهای اجرا و تصمیمگیری نشان میدهد .به ویژه در کشورهای
در حال توسعه که زنان بیشترین تماس مستقیم با محیط زیست را دارند ،برنامههای حفاظت از محیط زیست آنها را به عنوان
گروههای هدف در نظر گرفته و موفقیت این برنامهها را با وجود موانع زیاد ،تابعی از مشارکت زنان میداند ( Stoddard & Haver,
 .)2016روند بینالمللی نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست از دهه  ۴۳میالدی دولتها و سیاستگزاران ملی
و بینالمللی توجه ویژهای به نقش آفرینی زنان در حفاظت از طبیعت و محیط زیست نشان دادند ( Gemmill, Bamidele-Izu,
 .)2002اهم مستندات این توجه را میتوان در جدول شماره  1خالصه کرد:
جدول ( :)9اهم مستندات نقشآفرینی زنان در حفاظت از محیط زیست (مآخذ :نگارندگان براساس یافتههای تحقیق)931۱ ،
ردیف

سال

توضیحات

1

1۱۴۵

در سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی نقش زنان در حفاظت از محیط زیست در قالب استراتژیهای رو به
آینده به رسمیت شناخته شد.

۲

1۱۱۳

در کنفرانس جهانی آموزش که در تایلند برگزار شد ،دولتها متعهد شدند تا کیفیت آموزش دختران و زنان را
بهبود بخشند و موانع فعالیتهای اجتماعی آنان را رفع نمایند.

۳

1۱۱1

اولین کنگره جهانی زنان برای یك سیاره سالم توسط  WEDOدر ژنو همچنین سمپوزیم زنان و کودکان با عنوان آثار فقر و محیط زیست بر
زنان و کودکان تشکیل شد.

۸

1۱۱۲

در کنفرانس سازمان ملل در محیط زیست و توسعه پایدار ،بیانیه ریو و دستورکار  ۲1زنان به عنوان «گروه اصلی»
در توسعه پایدار شناخته شدند و مقررات ویژهای برای بهبود موقعیت آنان در نظر گرفته شد.

۵

1۱۱۸

در برنامه عمل کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه در قاهره ،استقالل ،برابری و تساوی زنان از اصول اساسی
برای توسعه پایدار به حساب آمد

۱

1۱۱۵

چهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در پکن و نشست سازمانهای غیردولتی در کنار آن فرصتی را برای
تحکیم تصمیمات پیشین فراهم کرد

۴

۲۳۳۳

در بیانیه هزاره دوم در نیویورک 1۴۱ ،عضو سازمان ملل خود را برای پایهریزی جهانی بهتر ،سالمتر و منصفانهتر
تا سال  ۲۳1۵متعهد کردهاند .در توسعه هزاره بر اهداف زیر تاکید شده است :ریشهکن کردن کامل فقر و گرسنگی،
گسترش برابری جنسیتی و اختیار دادن به زنان و پایداری زیست محیطی.

- Segger

۲
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۴

۲۳۳۲

بیانیه زمین در اجالس توسعه پایدار در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ،برنامه عمل کشورهای جهان را تدوین کرد.
در بیانیه و برنامه عمل ژوهانسبورگ توافق شد تا نیازهای زنان ،تجزیه و تحلیل شود و اطالعات ویژه در ارتباط با
جنسیت و مسیر اصلی جنسیت در تمامی تالشهای توسعه پایدار و شناسایی حقوق زنان در ارتباط با سرزمین،
مورد بررسی قرار گیرد.

۱

۲۳۳۳

یازدهمین نشست کمیسیون سازمان ملل درباره توسعه پایدار تصمیم گرفت تا تساوی جنسیتی ،رویکردی میان
بر برای کلیه اقدامات آتی تا سال  ۲۳1۵باشد.

1۳

۲۳۳۸

11

۲۳۳۴

یونسکو کنفرانس بینالمللی رهبری زنان برای توسعه پایدار را با شرکت  ۵۳وزیر و نماینده زن پارلمان از  ۵قاره و
نمایندگان سازمانهای غیردولتی ،بخش خصوصی و رسانهها برگزار کرد .این کنفرانس به بررسی نقش زنان در
رهبری فرآیند توسعه پایدار در جهان پرداخت.

1۲

۲۳۳۴

پنجاه و دومین نشست کمیسیون مقام زن در این سال برگزار شد و بر نقش جنسیت در مقابله با تغییرات و آب و
هوایی تاکید کرد .قطعنامه این نشست در جهت ارایه کمكهای مالی برای توانمندسازی و مکانیزمهای مشارکت
زنان در کلیه سطوح مباحث زیست محیطی به تصویب رسید.

1۳

۲۳1۳

1۸

۲۳1۲

پنجاه و ششمین نشست کمیسیون مقام زن و کنفرانس حاشیه آن به نقش زنان روستایی در توسعه پایدار پرداخته
است.

1۵

۲۳1۸

کنفرانس بینالمللی ریو ۲۳+با عنوان توسعه پایدار طی خردادماه 1۳۱1در ریودوژانیرو برگزار شد .بخشی از سند
مورد بررسی در این اجالس مربوط به نقش زنان و چشم انداز حضور آنها برای تحقق توسعه پایدار و حفاظت از
محیط زیست بود.

پارلمان اروپا طی نشستی قوانینی را به تصویب رساند که در جهت ارتقا تساوی جنسیتی در همکاریهای توسعه
به شمار میرود.

کنفرانس زنان و محیط زیست برنامه محیط زیست سازمان ملل در آفریقا برگزار شد و به بررسی نقش زنان حفظ
محیط زیست آن قاره پرداخت .در این کنفرانس نحوه اجرای دستور عمل  ،۲1کنفرانس جهانی زن در پکن و
برنامه عمل ژوهانسبورگ بررسی شد.

طی برنامه اول تا پنجم ،شاخص امید به زندگی ،وضعیت بهداشت و آموزش پیشرفت چشمگیری داشته است ،اما با این وجود
واقعیتهای امروز زنان ایران در زمینههایی چون مشارکت اقتصادی و سیاسی ،هنوز فاصله بسیاری با جایگاه واقعی زنان دارد ،به
عنوان نمونه با وجود سپری شدن نزدیك به  ۸دهه از انقالب و وجود جمعیت  ۵تا  ۱میلیونی زنان دانشگاه رفته ،نرخ مشارکت
اقتصادی زنان در این بازه زمانی چهل ساله تنها 1/۳درصد افزایش و به 1۳/۳درصد رسیده است .از لحاظ مشارکت سیاسی نیز،
عالوه بر سهم ناچیز زنان در پستهای کالن حکومتی ،سهم کرسیهای مجلس برای زنان در شرایط نامطلوبی قرار دارد ،به عنوان
نمونه در دوره نهم مجلس که عمر آن رو به اتمام است ،سهم کرسی های مجلس برای زنان تنها ۳درصد بوده که نرخ آن حتی
نسبت به میانگین خاورمیانه که ۱درصد است پایینتر می باشد.
جدول ( :)۲بررسی نقش و جایگاه زنان در حقوق محیط زیست در ایران
توضیحات

جنبه  /رویکرد

بیان مستندات قانونی از لزوم حضور و مشارکت زنان در عرصههای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با
ذکر تاریخ و عنوان سند در سطح ایران

قانونی و رسمی

یك .در صدر این قوانین از اصل پنجاهم قانون اساسی باید نام برد که میگوید:
در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبهرشدی
داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد؛ از اینرو ،فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا

تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است.
دو .سیاستهای کلی محیط زیست کشور ،ابالغی مقام معظم رهبری ()1۳۱۸
اصل  :1۲تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینهسازی فرهنگ و اخالق زیستمحیطی مبتنی بر
ارزشها و الگوهای سازندهی ایرانی ـ اسالمی.

۳

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
اصل  :1۸گسترش سطح آگاهی ،دانش و بینش زیستمحیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و
مسئولیتپذیری اجتماعی بهویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار

جامعه.
سه .برنامه «زنان ،خانواده و توسعه پایدار» ،دولت جمهوری اسالمی ایران (.)1۸۳۳-1۳۱۱
 توانمندسازی زنان و دختران در حفاظت از محیط زیست

 افزایش آگاهی زنان و دختران برای ترویج فرهنگ محیط زیستی از طریق دستگاههای ذیربط و آموزشهایرسمی و غیررسمی
 اجرای برنامه ملی توانمندسازی زنان در مدیریت مصرف منابع و انرژی ،اصالح الگوی مصرف و سبك زندگی وحفظ محیط زیست
 -تدوین برنامه مقابله زنان ایرانی با تغییر اقلیم و تابآوری در قبال اثرات منفی

 توسعه مشارکتی و توانمندسازی زنان روستایی برای حفاظت از محیط زیست و منابع آب -پیگیری اشتغال زنان فارغالتحصیل رشتههای محیط زیست

به طور کلی ،جایگاه و نقش زنان در حقوق بینالملل محیط زیست را میتوان در شکل  1خالصه نمود.
جایگاه و نقش زنان در حقوق بینالملل محیط زیست
جایگاه و نقش همپایه و برابر با مردان (پیرو اصول بیانیه حقوق بشر)
جایگاه و نقش آموزشی (پیرو سیاستهای آموزشی و تربیتی سازمان ملل متحد)
(یونسکو)
جایگاه و نقش مشارکتی (پیرو اعالمیهها و قطعنامههای سازمانهای بینالمللی)
جایگاه و نقش همکاری (پیرو اعالمیهها و قطعنامههای سازمانهای بینالمللی)
جایگاه و نقش اجتماعی (پیرو سیاستها و برنامههای داخلی کشورها)
جایگاه و نقش تشریفاتی (پیرو همراستایی با موافقتنامهها و تعهدات جهانی)
شکل ( :)9نمایه جایگاه و نقش زنان در حقوق بینالملل محیط زیست

در این میان ،جایگاه و اهمیت زنان در آموزش سواد زیست محیطی ،مقولهای پراهمیت میباشد .مطابق با شعار سازمان ملل
متحد ،آینده در دست کودکان و آموزش کودکان در دست مادران است (مك اون .)1۳۴۳ ،دامان مادر اولین مدرسهای است که
هر کودک عالوه بر الفبای عشق و محبت ،اصول همزیستی و رفتارهای اجتماعی را در ان فرا میگیرد .هر چه آگاهی زنان افزایش
یابد ،این آگاهی به جامعه امروز و نسلهای آینده منتقل و موجب سیر جامعه به سوی ترقی و تکامل میشود .تاثیر سخن زنان بر
مردان بسیار بیشتر از سخن مردان بر زنان در زمینه اخالق و فرهنگ زیست محیطی است.

 .۳روششناسی
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت تحلیل کاربردی و جمعآوری اطالعات به شیوه پیمایشی و میدانی انجام شد .اما از نظر تجزیه
و تحلیل فرضیهها ،توصیفی و همبستگی است .تعداد  ۴۱نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده ،به عنوان نمونه آماری با استفاده
از جدول کرجرسی و مورگان ( )1۱۴۳انتخاب و اقدام به جمعآوری اطالعات گردید و در نهایت تعداد  ۴۸پرسشنامه مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت ( .)n=۴۸برای گردآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز ،پرسشنامهای براساس مرور ادبیاتی پژوهش (رمضانی
قوام آبادی1۳۱۸ ،؛ جاللی و همکاران1۳۱۸ ،؛ سازمان ملل متحد۲۳1۵ ،؛ اکبری1۳۱۲ ،؛ بهمنپور و یوسفی1۳۴۴ ،؛ رحیمی،
1۳۴۵؛ بانك جهانی۲۳۳۳ ،؛ شادیطلب1۳۴1 ،؛ کریمی1۳۴۳ ،؛ ) و نظرخواهی از صاحبنظران این حوزه در دو بخش طراحی
گردید .بخش نخست پرسشنامه به بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان از قبیل سن ،سابقه خدمت ،جنسیت و سطح

۸

سال دوم ،شماره چهار ،تابستان  ،9317جلد دو

تحصیالت اختصاص داشت و بخش دوم پرسشنامه نیز ،برای سنجش مؤلفههای بازدارنده فعالیت و مشارکت زنان در مسایل محیط
زیستی کشور طراحی شد که شامل  1۲گویه در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی (خیلی کم= ،1کم= ،۲متوسط= ،۳زیاد= ۸و خیلی
زیاد= )۵بود .جهت تعیین روایی ابزار تحقیق ،سواالت پرسشنامه براساس مدل تحلیل پژوهش ،بررسی ادبیات تحقیق شده و از
پرسشنامه استاندارد استفاده شده و سپس به تایید استادان متخصص گروه محیط زیست و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شاهرود رسیده است .از اینرو ،روایی آن مورد تایید است .پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۳۸۴۳ ،به دست آمد.
روش آماری مورد استفاده ،تحلیل عاملی بود .تحلیل عاملی زمانی که هدف محقق یافتن عاملهای مکنون جهت تلخیص دادهها
از بین مجموعهای از آنها باشد ،روشی کارآمد میباشد .هدف اکثر مطالعات تحلیل عاملی ،خالصه کردن ماتریس همبستگیها به
شیوهای است که بتوان آنها را برحسب چند عامل زیربنایی تبیین کرد .برای پردازش دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  1۱استفاده
گردید.

 .۴نتایج
الف) ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
میانگین سن پاسخگویان  ۸۴سال با انحراف معیار  ۴سال بوده است و کمترین سن پاسخگویان  ۲۵سال و بیشترین سن آنان
 ۴۴سال بوده است که بیشترین آنها ( ۳۵نفر یا  ۸1۸۱درصد) در گروه سنی  ۳۵-۸۵سال قرار داشتند .میانگین سابقه فعالیت
پاسخگویان نیز  ۲۳سال با انحراف معیار  ۴سال بوده که بیشترین آنها ( ۵۳نفر با  ۵۱۸۱درصد) در گروه سابقه فعالیتی باالی ۲۳
سال قرار داشتند که حاکی از تجربه باالی آنها در حوزه محیط زیست و مسایل مربوط به آن بوده است .همچنین؛ نتایج جدول
( )۳نشان میدهد که جنسیت و سطح تحصیالت پاسخگویان به ترتیب مرد ( ۵۸نفر یا  ۱۸درصد) و کارشناس ارشد ( ۸۳نفر یا
 ۵۲درصد) بوده است.
جدول ( :)3توصیف ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان ()n =۴۴
متغیرها
جنسیت

سطح تحصیالت

سن

سابقه فعالیت

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

مرد

۵۸

۱۸۸۲۴

زن

۳۳

۳۵۸۴۲

کارشناسی

11

1۳

کارشناسی ارشد

۸۳

۵۲

دکتری تخصصی

۳۳

۳۵

۲۵-۳۵

۸

۸۸۴

۳۵-۸۵

۲۲

۲۱۸1

۸۵-۵۵

۳۵

۸1۸۱

۵۵-۱۵

1۴

۲۳۸۲

 ۱۵به باال

۱

۴۸۸

زیر  1۳سال

1۳

11۸۱

 1۳-۲۳سال

۲۸

۲۴۸۵

باالی  ۲۳سال

۵۳

۵۱۸۱

میانگین

انحراف معیار

-

-

-

-

۸۴۸۲۱

۲۳۸۳۳

۱۸۱۸

۴۸۱۳

ب) اولویتبندی متغیرهای بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در حوزه محیط زیست
در این تحقیق ،به منظور اولویتبندی متغیرهای بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در حوزه مسایل محیط زیستی کشور ،از
 1۲گویه استفاده شده است .برای سنجش دیدگاه پاسخگویان نسبت به متغیرها از طیف لیکرت پنج قسمتی استفاده گردید.
جدول شماره  ،۸نظرات پاسخگویان را نشان میدهد .ضریب تغییرات هر یك از گویهها نشان میدهد که پنج متغیر مهم بازدارنده
به ترتیب« ،شفاف نبودن نقش و جایگاه زنان در قوانین و مقررات محیط زیستی کشور» (« ،)CV =٪۲۳۸۳۸عدم اعتقاد و حمایت
مسئوالن دولتی به مشارکت زنان در برنامهریزیها و فعالیتها» (« ،)CV =٪۲۳۸۸۱ضعف آموزش و فرهنگسازی در زمینه
مشارکت و فعالیت زنان» (« ،)CV =٪۲۳۸۴1عدم تمایل خانوادهها به حضور زنان ناشی از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی حاکم بر
جامعه» (« ،)CV =٪۲1۸۱عدم تاکید قوانین و احکام بینالمللی بر لزوم مشارکت و فعالیت زنان در مسایل محیط زیستی»
( )CV =٪۲1۸۱۱هستند.

۵

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
جدول ( :)۴اولویتبندی متغیرهای بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در عرصه محیط زیست کشور ()n =۴۴


گویهها

میانگین

شفاف نبودن نقش و جایگاه زنان در قوانین و مقررات محیط زیستی
کشور

۸۸۳۳

۳۸۴۲

عدم اعتقاد و حمایت مسئوالن دولتی به مشارکت زنان در
برنامهریزیها و فعالیتها

۸۸۳۵

۳۸۴۳

۲۳۸۸۱

ضعف آموزش و فرهنگسازی در زمینه مشارکت و فعالیت زنان

۸۸۲

۳۸۴۴

۲۳۸۴1

۳

عدم تمایل خانوادهها به حضور زنان ناشی از دیدگاه فرهنگی و
اجتماعی حاکم بر جامعه

۳۸۸۴

۳۸۴۱

۲1۸۱

۸

عدم تاکید قوانین و احکام بینالمللی بر لزوم مشارکت و فعالیت
زنان در مسایل محیط زیستی

۳۸۱۱

۳۸۴۴

۲1۸۱۱

۵

اهمیت ندادن به زنان در چرخه اقتصاد خانواده و جامعه

۸۸۲

۳۸۴۴

۲۲۸۸

۱

عدم حمایتهای قانونی از فعالیتها و مشارکتهای زنان

۸۸۳۱

۳۸۱۸

۲۳۸1۵

۴

عدم تخصص و تجربه کافی در نزد کارکنان و فعاالن زن عرصه
محیط زیست

۸۸۳1

۳۸۱۳

۲۳۸1۱

۴

دشواری در همکاری فیمابین زنان و مردان در پروژهها

۳۸۳۵

۳۸۴۱

۲۳۸۵۴

۱

متناسب نبودن ماهیت فعالیتهای زیست محیطی با ویژگیهای
جنسیتی زنان

۳۸۱۸

۳۸۱1

۲۵

1۳

اختصاص ناکافی منابع مالی به پروژهها و سمنهای زیست محیطی

۳۸۵۳

۳۸۱1

۲۵۸۴۴

11

فقدان انگیزه مشارکت و فعالیت در نزد زنان

۳۸۲۸

1۸۲۲

۳۵۸۴۴

1۲

 طیف لیکرت :خیلی کم= 1

کم= ۲

متوسط=۳

زیاد=۸

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

۲۳۸۳۸

1
۲

خیلی زیاد=۵

پ) تحلیل عاملی مؤلفههای بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در حوزه محیط زیست کشور
در تحقیق حاضر از تحلیل عاملی اکتشافی با رویکرد تلخیص دادهها استفاده شده است .بررسی آزمون  KMO1و بارتلت  :در
۲

این تحقیق مقدار  KOMبرابر با  ۳۸۴۳به دست آمد که نشان میدهد وضعیت دادهها برای تحلیل عاملی در حد خوب است .از
طرفی ،آماره بارتلت نیز در سطح  ۱۱درصد اطمینان معنیدار است ( χ2 =۵۵۴۳۸۴۵1و  )p =۳۸۳۳۳که حاکی از آن است که
ماتریس همبستگیهایی که پایه تحلیل عاملی قرار میگیرند ،در جامعه برابر با صفر نیست.
در این تحقیق ،مبنای معنیداری بار عاملی  ۳۸۵تعیین شد .برای تعیین تعداد عوامل با توجه به مالک کیسر( ۳قرار دادن
مقدار ویژه  1برای تعیین تعداد عاملها) ،پنج عامل استخراج شدند .در جدول شماره  ۵تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقدار
ویژه هر یك از آنها ،درصد واریانس هر یك از عوامل و فراوانی تجمعی درصد واریانس عوامل بیان شده است.
جدول ( :)۵عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
شماره

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد واریانس تجمعی

1

شرایط اقتصادی و مالی موجود در کشور

1۸۱۸۴

۸۸۱۱۲

۴۲۸۴۳۱

۲

فرهنگ حاکم بر جامعه

۸۸۵۴۴

1۳۸۱۳۲

1۳۸۱۳۲

۳

دیدگاه اداری

۲۸۱۴1

۴۸۱۸۳

۸۱۸۲۵۳

۸

ضعف قوانین و مقررات حقوقی

۳۸۳۲۵

1۳۸۳۱1

۳۳۸۱۴

۵

مسایل زیرساختی و فنی

۲۸۲1۵

۱۸۴1۳

۴۸۸۵1

1

- Kaiser-Meyer-Olkin
- Bartlett Test
3
- Kaiser Criteria
2

۱
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جدول ( :)۱عاملها و متغیرهای مربوط به چالشهای مشارکت و فعالیت زنان در عرصه محیط زیست کشور
نام عامل

فرهنگ حاکم بر جامعه

ضعف قوانین و مقررات حقوقی

دیدگاه اداری

مسایل زیرساختی و فنی
شرایط اقتصادی و مالی موجود در
کشور

متغیرها

بار عاملی

ضعف آموزش و فرهنگسازی در زمینه مشارکت و فعالیت زنان

۳۸۴۴۱

عدم تمایل خانوادهها به حضور زنان ناشی از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی حاکم بر
جامعه

۳۸۴1۲

دشواری در همکاری فیمابین زنان و مردان در پروژهها

۳۸۴۵۳

عدم حمایتهای قانونی از فعالیتها و مشارکتهای زنان

۳۸۱1۲

شفاف نبودن نقش و جایگاه زنان در قوانین و مقررات محیط زیستی کشور

۳۸۴۳۳

عدم تاکید قوانین و احکام بینالمللی بر لزوم مشارکت و فعالیت زنان در مسایل
محیط زیستی

۳۸۵۳۳

عدم اعتقاد و حمایت مسئوالن دولتی به مشارکت زنان در برنامهریزیها و
فعالیتها

۳۸۴۴1

فقدان انگیزه مشارکت و فعالیت در نزد زنان

۳۸۱۳۵

عدم تخصص و تجربه کافی در نزد کارکنان و فعاالن زن عرصه محیط زیست

۳۸۴۸1

متناسب نبودن ماهیت فعالیتهای زیست محیطی با ویژگیهای جنسیتی زنان

۳۸۴۳۱

اهمیت ندادن به زنان در چرخه اقتصاد خانواده و جامعه

۳۸۴۱۵

اختصاص ناکافی منابع مالی به پروژهها و سمنهای زیست محیطی

۳۸۴1۳

نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن است که مؤلفههای بازدارنده مشارکت زیست محیطی زنان به عاملهای  )1شرایط اقتصادی
و مالی موجود در کشور )۲ ،فرهنگ حاکم بر جامعه )۳ ،دیدگاه اداری )۸ ،ضعف قوانین و مقررات حقوقی )۵ ،مسایل زیرساختی
و فنی دستهبندی میشوند که عامل دوم یعنی «فرهنگ حاکم بر جامعه» بیشترین سهم ( )1۳۸۱۳۲و عامل اول ،یعنی «شرایط
اقتصادی و مالی موجود در کشور» کمترین سهم ( )۸۸۱۱۲را در تبیین کل متغیرها دارند .بنابراین؛ «فرهنگ حاکم بر جامعه» با
مقدار ویژه  ۸۸۵۴۴چالش اول فعالیت و مشارکت زنان در مسایل محیط زیستی کشور میباشد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان میدهد که دلیل اصلی عدم مشارکت و فعالیت زنان در مسایل محیط زیستی کشور ،مربوط به «شرایط
فرهنگی حاکم بر جامعه» (با مقدار ویژه  )۸۸۵۴۴میباشد .این در حالیست که برنامه «زنان ،خانواده و توسعه پایدار» ،دولت
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1۸۳۳-1۳۱۱بر توانمندسازی زنان و دختران در حفاظت از محیط زیست تاکید دارد و این مورد را از
طریق راهکارهای زیر تعقیب مینماید:
 افزایش آگاهی زنان و دختران برای ترویج فرهنگ محیط زیستی از طریق دستگاههای ذیربط و آموزشهای رسمی و
غیررسمی؛
 اجرای برنامه ملی توانمندسازی زنان در مدیریت مصرف منابع و انرژی ،اصالح الگوی مصرف و سبك زندگی و حفظ
محیط زیست؛
 تدوین برنامه مقابله زنان ایرانی با تغییر اقلیم و تابآوری در قبال اثرات منفی؛
 توسعه مشارکتی و توانمندسازی زنان روستایی برای حفاظت از محیط زیست و منابع آب؛
 پیگیری اشتغال زنان فارغالتحصیل رشتههای محیط زیست (سازمان حفاظت محیط زیست.)1۳۱۵ ،

دومین عامل« ،ضعف قوانین و مقررات حقوقی» مربوط به موضوع (با مقدار ویژه  )۳۸۳۲۵میباشد .این در حالیست
که اصل برابری یا نبود نابراری ،یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود و در «منشور ملل متحد »1نیز در
پیشگفتار و مواد در پیشگفتار و مواد  ۵۵ ،1۳ ،۴ ،1و  ۴۱اصل نبود نابرابری میان مردان و زنان را مورد توجه قرار
میدهد (سازمان ملل متحد .)1۱۸۵ ،اقدامات سازمان ملل متحد همراه با مبارزات جنبشهای فمینیستی در دهه ۴۳

- Charter of the United Nations
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فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

میالدی ،منجر به شکلگیری «پیمان جهانی حذف هر گونه نابرابری نسبت به زنان »1گردید .این پیمان به منظور
پشتیبانی از حقوق زنان ،دولتها را متعهد به در پیش گرفتن راهکارهای زیر میکند:
.1
.۲
.۳
.۸
.۵
.۱
.۴

گنجاندن مقررات شکل گرفته بر پایه برابری زن و مرد در قوانین اساسی؛
تصویب تدابیر قانونی و دیگر تدابیر مناسب؛
پشتیبانی قضایی و تضمین حقوق برابر زن و مرد در جوامع مختلف قضایی؛
پرهیز از هر گونه عمل نابرابرگرا نسبت به زنان ،و رعایت آن به وسیله مقامات و نهادهای عمومی؛
در پیش گرفتن تدابیر مناسب برای از میان بردن هر گونه نابرابری نسبت به زنان ،به وسیله شخص ،سازمان یا موسسه؛
در پیش گرفتن تدابیر مناسب برای بهبود یا بیاعتبار کردن قوانین و مقررات ،عرف ،و یا رویه در بردارنده نابرابری نسبت
به زنان؛
بیاعتبار کردن مقررات کیفری در بردارنده نابرابری نسبت به زنان.

اسناد مصوب گردهماییهای جهانی زنان ( 1۱۴۵مکزیکو و  1۱۴۳کوپنهاک) که به منظور دستیابی به حقوق
بینادین زنان صورت گرفته ،بیش از آنکه به نگهداشت و حفاظت از محیط زیست توجه داشته باشد ،به مساله برابری و
حفظ حقوق زنان اهمیت داده است .زیرا مسایل و مشکالت محیط زیستی در آن زمان چندان مورد توجه نبوده است
و از اهمیت زیادی برخوردار نبود.
سومین عامل« ،دیدگاه اداری» (با مقدار ویژه  )۲۸۱۴1میباشد .متاسفانه عدم اعتقاد و حمایت مسئوالن دولتی به مشارکت
زنان در برنامهریزیها و فعالیتها سبب گردیده تا میزان انگیزه و تمایل زنان به مشارکت در امور محیط زیستی کاهش یابد .این
امر در حالیست که ،در چهارمین گردهمآیی زنان که در سال  1۱۱۵در پکن برگزار شد ،موضوع محیط زیست مورد توجه قرار
گرفت .بند « 1۱اعالمیه پکن »۲میگوید:
«مشارکت زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی ،برابری شانس ،و مشارکت کامل ،بر پایه برابری میان زنان و مردان ،بخشی از
شرایط اساسی از میان بردن فقر ،به وسیله رشد اقتصادی ،توسعه اجتماعی ،نگاهداری از محیط زیست ،و عدالت اجتماعی است».
پیرو این اعالمیه ،در بند « 11برنامه اقدام پکن ،»۳که به محیط زیست اختصاص یافته است ،به نقشهای گوناگون زنان در
روشهای مصرف ،تولید و مدیریت منابع طبیعی پایدار اشاره میکند و بر تعهد دولتها نسبت به تعریف الگویی تازه از توسعه ،که
در آن هم بر پایداری محیط زیست ،و هم بر برابری جنسیتها ،بر پایه عدالت نسلی و بیننسلی ،تاکید شده است (پورهاشمی،
 .)1۳۱۲یکی از اصلیترین موضوعات «برنامه اقدام پکن» ،نگرانی از مشارکت نکردن زنان در تصمیمگیریها است .این نگرانی ،در
بند  ۲۸۱بدین صورت اشاره شده است:
«زنان عموماً در شکلگیری سیاستها یا تصمیمگیری در قلمرو مدیریت،نگاهداری از منابع طبیعی تجدیدپذیر ،و محیط
زیست مشارکت ندارند و سازمانهای تصمیمگیرنده ،موسسههای آموزشی ،و سازمانهای وابسته به آنها بسیار کم ،از تجربهها و
شایستگیهای مربوط به بهبود مدیریت منابع طبیعی استفاده میکنند».
چهارمین عامل« ،مسایل زیرساختی و فنی» (با مقدار ویژه  )۲۸۲1۵میباشد .دو مؤلفه فرعی مربوط به این متغیر عبارتند از:
متناسب نبودن نوع و ماهیت فعالیتهای محیط زیستی با ویژگیهای جنسیتی زنان (بار عاملی  )۳۸۴۳۱که البته این مورد تنها
شامل بخش کوچکی از فعالیتهای زیست محیطی میگردد که در اکوسیستمها و شرایط دشوار انجام میپذیرند و در سایر موارد
(امور مطالعاتی و کتابخانهای ،آزمایشگاهی ،آموزشی ،پژوهشی و  )...مصداقی نخواهد داشت .ولیکن در مورد عدم تخصص و تجربه
کافی زنان در انجام پروژهها و ماموریتهای محیط زیستی (بار عاملی  )۳۸۴۸1میتوان چنین عنوان نمود که از لحاظ فراگیری
دانش و تخصص هیچ گونه تفاوت معنیداری میان زنان و مردان به اثبات نرسیده است (حداقل در مورد مسایل محیط زیستی)
ولکین نظر به آنکه کسب تبحر و مهارت در انجام یك وظیفه ،مستلزم کسب تجربیات متععد و متنوع میباشد ،و با توجه به موارد
فوقالذکر ،از آنجا که زنان نسبت به مردان از شانس کمتری برای حضور در پروژهها و طرحها برخوردارند ،میتوان این مورد را
تایید نمود.

1-

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women
- Beijing Declaration
3 - Platform for Action
2

۴

سال دوم ،شماره چهار ،تابستان  ،9317جلد دو

پنجمین عامل «شرایط اقتصادی و مالی موجود در کشور» (با مقدار ویژه  )1۸۱۸۴نشان میدهد که برخالف برداشت اولیه،
عامل اقتصادی علیرغم آنکه به عنوان یك متغیر اصلی مطرح میباشد ،ولیکن در جایگاه پنجم اهمیت قرار داشته و نمیتواند به
عنوان یك فاکتور اصلی تعیین کننده برای بازدارندگی مشرکت و فعالیت زنان در امور محیط زیستی کشور تعیین کننده باشد.
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Abstract
The purpose of the research is to examine and prioritize the components of the participation
and activity of women in the country's environment. A total of 84 people were selected by
simple random sampling as a statistical sample. The questionnaire was used to collect and
analyze the data (n = 84). The questionnaire was designed to measure the inhibitory
components of female participation and activity, which included 12 items in the form of a
five-part Likert scale. Validity was confirmed by the professors and reliability was 0.83 by
Cronbach's alpha test. The statistical method used was factor analysis and SPSS software was
used for data processing. The results indicate that the factors preventing women's
environmental participation are categorized as factors of the economic and financial
conditions in the country, the culture dominating the society, the administrative perspective,
the weakness of the laws and regulations, and the infrastructure and technical issues that are
responsible for the "ruling community" The largest share (13.902) and factor "Economic and
financial conditions in the country" have the lowest share (4.992) in explaining the total
variables. Therefore, the "community-based culture" with a specific amount of 4.587 is the
first challenge for women's participation in environmental issues.
Key words: Participation, women, environment, sustainable development, Environmental
Law

1۳

سال دوم ،شماره چهار ،تابستان  ،9317جلد دو

محصوالت ارگانیک ضرورتی برای امنیت غذایی
مسلم سواری
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
Savari@ramin.ac.ir

چکیده
محصوالت ارگانیك محصوالتی هستند که تمام مراحل تولید آنها با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی تقویت و
رشد داده میشوند و در تولید فرآوردههای کشاورزی و حتی دامی به هیچ وجه از روشهای معمول برای کوددهی،
کنترل آفات و حتی شیوههای رایج مقابله با انواع بیماریهای دامی استفاده نمیشود .بنابراین تولید محصوالت
ارگانیك که طعم و ارزش غذایی بهتری نسبت به محصوالت معمولی دارند حائز اهمیت زیادی است و میتوان این
محصوالت را در الگو و سبد غذایی اکثر مردم جای داد و ایمنی و سالمت جامعه را تضمین کرد .در این زمینه
نتایج گویای این است که ارزش غذایی مهمترین عامل گرایش مصرف کنندگان برای خرید و مصرف این محصوالت
میباشد لذا در این زمینه نیاز است آگاهی و آموزش مناسب به جوامع فاقد آگاهی تغذیهای داده شود تا افراد به
اهمیت این محصوالت پی ببرند و سبد غذایی مناسبی خریداری کنند در این راستا این پژوهش با رویکرد
کتابخانهای و اسنادی به بررسی و اهمیت محصوالت ارگانیك در امنیت غذایی پرداخته است و در نهایت پیشنهاداتی
برای بهبود وضعیت ارائه مینماید.
کلید واژه :محصوالت ارگانیك ،نظام بهرهبرداری ،سالمت غذایی ،امنیت غذایی ،امنیت معیشت

-9مقدمه
در آغاز قرن بیست و یکم جهان شاهد عالیمی از نگرانیهای شدید در رابطه با مجموعه سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و
زیست محیطی بوده است .جمعیت جهان در سال  ۲۳۳۳میالدی  ۱میلیارد نفر بوده است .در حالی که این میزان در سال 1۱۴۳
به  ۸/۸میلیارد نفر رسیده است و انتظار میرود در سال  ۲۳۲۵جمعیت جهان به  ۴میلیارد نفر برسد (عبادی و مجنونیان.)1۳۴۴ ،
کشاورزی پایدار پیش از آن که ریشه در کشاورزی داشته باشد ،برخاسته از یك مکتب فلسفی و فکری است (بیائو و همکاران،
 .)۲۳۳۳به اعتقاد مكرا و همکاران (« :)1۱۱۳کشاورزی پایدار یك فلسفه و سامانه کشاورزی است .کشاورزی پایدار ریشه در
ارزشهایی دارد که بیانگر آگاهی نوینی از واقعیتهای بوم شناختی و اجتماعی و توانایی انسانها در انجام کارآمد عملیات کشاورزی
است» .پیدایش کشاورزی ارگانیك (زیستی) در واقع برای برطرف کردن مشکالت جدی زیست محیطی ،سالمت و ایمنی محصوالت
سامانههای رایج کشاورزی بوده است .در متون به «طبیعی» بودن کشاورزی ارگانیك بیش از حد تاکید میشود و از آن در مقابل
ماهیت «غیر طبیعی» کشاورزی رایج یاد میشود .اشاره به غیرطبیعی بودن کشاورزی رایج با مثالهای سادهای همچون :کاربرد
نهادههای صنعتی غیرآلی ،استفاده از مواد و موجودات دستورزی شده ژنتیکی ،تولید گیاه در سامانه آب کشت تشریح میشود.
به نوعی میتوان کشاورزی ارگانیك را اعتراضی به دخالتهای بیحد انسان در طبیعت عنوان کرد ،با وجود این که به اعتقاد برخی
پژوهشگران ،اعتراض به موجودات دست ورزی شده ژنتیکی ،بیش از آنچه ناشی از نگرانیهای معترضان نسبت به سالمت خود یا
محیط زیست باشد ،اعتراض به نفس دخالت در طبیعت است (ورهوگ و همکاران .)۲۳۳۳ ،لذا ،امروزه جهان با مشکل بزرگی به
نام رشد جمعیت مواجه است که یکی از پیامدهای آن کمبود غذا میباشد و تامین غذای این جمعیت رو به رشد به بخش کشاورزی
مربوط میشود .افزایش جمعیت سبب شده است تا کودهای شیمیایی ،سموم دفع آفات نباتی ،فراوردههای هورمونی و سایر عوامل
خطرزا برای محیط زیست به صورت کنترل نشده و بیرویه به بخش کشاورزی وارد شوند تا این بخش بتواند به تقاضای رو به
رشد موادغذایی پاسخ دهد .اما این افزایش تولید با مشکالت زیست محیطی متعددی مانند آلودگی منابع آب و خاک ،بروز آفات
و بیماریهای جدید گیاهی و همچنین ،مشکالتی برای انسانها مانند بروز سوء تغذیه و بیماریهای مختلف در اثر کاهش کیفیت
مواد غذایی همراه بوده است (کیانی و لیاقت .)1۳۴۱ ،برطبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت سالیانه دست کم سه میلیون
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نفر کارگر کشاورزی مسموم میشوند و در حدود  ۲۳هزار نفر از آنها میمیرند ) .(Jeyeratnam, 1990رسنا و همکاران ()۲۳۳۱
در مطالعه خود نشان دادند که کشاورزان مورد مطالعه عمدتاً با عالیمی مانند سردرد ،سرگیجه ،دل درد و استفراغ پس از سمپاشی
مواجه شدند .همچنین ،طبق مطالعه صورت گرفته بر روی کشاورزان اندونزی عالیم مسمومیت مانند خستگی و بی حالی ،تهوع
و استفراغ ،خشکی دهان و گلو ،سوزش چشم و گرفتگی ماهیچهها در اثر سمپاشی گزارش شده است (کیشی و همکاران.)1۱۱۵ ،
برطبق آمار ،در ایران سالیانه بیش از  ۲۴هزار تن آفتکش شیمیایی مصرف میشود ( .)UNDP, 2005همچنین ،در یك دهه
گذشته میزان مصرف کودهای شیمیایی از  ۲/۸میلیون تن در سال  1۳۴۴به  ۳/۳میلیون تن در سال  1۳۴۴افزایش یافته است
(متشرع زاده و دیگران .)1۳۴۴ ،بنابراین ،ضروری است که از مصرف بیرویه مواد شیمیایی که اثرات زیانباری را به همراه دارند
جلوگیری کرده و به سمت استفاده بیشتر از محصوالت ارگانیك حرکت نماییم.

-۲مفهوم و ماهیت کشاورزی ارگانیک
کشاورزی ارگانیك نوعی از کشاورزی است با هدف ایجاد سیستمهای تولیدی یکپارچه ،نظام یافته و انسانی که تضاد با منافع
زیست محیطی و اقتصادی ندارد .در این نوع کشاورزی درجه اطمینان نسبت به منابع تجدید پذیر مورد بهرهبرداری توسط بخش
کشاورزی به حدی است که امکان و توان تولید مقادیر قابل قبولی از محصوالت زراعی و دامی ،مواد غذایی موردنیاز انسان و
همچنین شرایطی از قبیل مصونیت در برابر آفات و بیماریها برای گیاهان و دامها فراهم میآید (دهقانیان و همکاران.)1۳۴۵ ،
کشاورزی ارگانیك مدیریت تولید مناسب است که باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستمهای زیستی ،چرخههای زیستی
و فعالیت بیولوژیکی خاک میشود .این نظریه تاکید دارد که از نهادههای داخل مزرعه استفاده شده و از نهادههای بیرونی استفادهای
نشود و برای این منظور احتیاج به سیستمهای تطابقپذیری در هر منطقه داریم؛ این کار با استفاده از روشهای کشاورزی زیستی،
مکانیکی و بدون استفاده از نهادههای خارجی سنتز شده صورت میگیرد (چقماقی یزدی و مرادی عهدیه.)1۳۴۱ ،

-3اهداف کشاورزی ارگانیک
 حفظ حاصلخیزی خاک در دراز مدت از طریق به کارگیری راهکارهای زیستی؛ بازیافت بقایای گیاهی و جانوری به منظور بازگشت عناصر به خاک؛ منع کاربرد نهادههای شیمیایی مصنوعی مانند آفتکشها ،کودهای معدنی ،افزودنیهای شیمیایی؛ اتکاء به نهادهها و منابع تجدید پذیر برای حفظ منابع تولید (محمودی و همکاران.)1۳۴۴ ،اصول کشاورزی ارگانیك بر اساس آن چه  IFOAMبیان کرده عبارت است از (:)IFOAM, 2006
تولید غذا با کیفیت مطلوب وبه مقدار کافی،
برهمکنش وکاربرد رهیافتها و چرخههای زیستی،
ایجاد بوم سازگانهای آبی پایدار و با ثبات،
حفظ و بهبود باروری خاک در دراز مدت،
حداکثر کاربرد منابع تجدیدپذیر محلی در کشت بومها،
ایجاد توازنی پایدار بین تولید زراعی و پرورش دام،
پرورش دام با رعایت نیازهای اولیه و کنشهای رفتاری طبیعی آنها،
کمینه سازی انواع آلودگیهای ناشی از سامانه کشاورزی،
فراوری محصوالت ارگانیك با بهرهگیری از منابع تجدیدپذیر،
تولید محصوالت آلی که کامالً تجدیدپذیر زیستی باشند،
گواهی زیستی :یك نظام قانونی است که به مصرفکنندگان این تضمین را میدهد که تولیدکنندگان ،استانداردهای تولید
و فرآوری زیستی را رعایت کردهاند .تقاضا برای گواهی زیستی با اطمینان یافتن از سالمت کامل مراحل تولید امکانپذیر است و
به مصرفکنندگان اطمینان خاطر میدهد که تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی زیستی ،استانداردهای کیفی را به طور جدی در نظر
گرفته و میگیرند .گواهیها و استانداردها با اعتبار بخشیدن به کشاورزانی که عملیات تولید زیستی را دنبال میکنند از آنها
حمایت میکند گواهیهای استاندارد ،باعث ایجاد اعتماد در بازار میشود (واالس.)۲۳۳1 ،
1۲

سال دوم ،شماره چهار ،تابستان  ،9317جلد دو

-۴اصول کشاورزی ارگانیک
منشور کشاورزی ارگانیك دارای چهار اصل است که کسانی که به آن میپردازند باید خود را به انجام آن متعهد بدانند ،این
اصول عبارتند از:
 اصل سالمت :کشاورزی ارگانیك باید سالمت انسان ،جانوران ،گیاهان ،خاک و در مجموع کره زمین را به صورت یکپارچهو به عنوان یك کلیت غیر قابل تفکیك مدنظر قرار داده و در راستای حفاظت از آن بکوشد.
 اصل اکولوژی :کشاورزی ارگانیك باید بر اساس اکوسیستمهای طبیعی و منطبق با کارکرد چرخههای آن طراحی شود.بطوری که موجب تقویت اکوسیستمهای طبیعی گشته و با ایجاد زیستگاهها و تقویت تنوع زیستی به تعادل اکولوژیکی کمك
نماید.
 اصل مراقب :کشاورزی ارگانیك باید سالمت و رفاه نسل حاضر را با احساس مسئولیت و رعایت احتیاطهای الزم درراستای حفظ محیط زیست و اکوسیستم برای نسلهای آینده ،تأمین نماید .به عبارت دیگر ،آینده کره زمین را فدای نسل امروز
نکند.
 اصل انصاف :کشاورزی ارگانیك باید به نحوی عمل کند که منافع کلیه دست اندرکاران و مرتبطین با آن اعم ازتولیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،کارگزاران ،بازرگانان ،توزیعکنندگان و غیره را به طور عادالنه تأمین و در راستای افزایش امنیت
غذایی و کاهش فقر تالش نمایند (جعفری و همکاران.)1۳۴۱ ،

-۵عملیات تولید محصوالت ارگانیک و کاهش مصرف سموم شیمیایی
براساس تجارب کشاورزان و نتایجی که از طریق پژوهشهای انجام شده توسط محققان به دست آمده است ،بر این باوریم
که در کشاورزی یکسری روشهای فیزیکی و بیولوژیکی برای کنترل علفهای هرز وجود دارد که میتوانند ضمن کاهش وابستگی
شدید به علفکشها و حصول عایدی مناسب در تولید ،زمینه بهبود شرایط زیست محیطی را فراهم نمایند ،در این مورد میتوان
به روشهایی از قبیل :اجرای تناوب زراعی ،استفاده از سیستمهای مختلف کشت مخلوط ،کاشت محصوالت پوششی ،استفاده از
ارقام زراعی خفهکننده علفهای هرز ،تغییر تراکم و آرایش فضایی محصول ،اعمال مدیریت صحیح در حاصلخیزی خاک ،ایجاد
دماو رطوبت خاک ،استفاده از عوامل بیماریزا و حشرات آفت علفهای هرز ،استفاده از دامها و اجرای روشهای خاص در شخم
اشاره نمود .در این مورد الزم است از علفکشها در مقادیر بسیار کم و فقط تا حدی که بتوانند بر روی علفهای هرز مؤثر باشد،
استفاده کرد (جباری و همکاران.)1۳۴۱ ،
یکی از راه های حفظ مواد آلی در خاک بر جای گذاشتن بقایای گیاهی و کاه و کلش در خاک مزرعه ،توسط شخم حداقل
است که از فرسایش آبی و بادی و نیز تبخیر سطحی جلوگیری نموده و نفوذپذیری خاک را افزایش میدهد و به به این دلیل به
آن شخم حفاظتی نیز گفته میشود (کوچکی و خلقانی .)1۳۴۴،در این نوع شخم حداقل  ۳۳درصد بقایای گیاه زراعی قبلی در
سطح خاک ،بعد از کاشت باقی میماند .شخم حداقل مصرف انرژی را کاهش می دهد .برای مثال نیاز به سوخت کمتری در هنگام
کار با تراکتور (به دلیل نیاز کمتر به نیروی مکانیکی) در شخم حداقل نیاز است که از این طریق آلودگی محیط نیز کاسته میشود
(کوچکی و همکاران.)1۳۴۱ ،
تسریع فرسایش و تخلیه عناصر غذایی به رودخانه ،آبشویی کودهای شیمایی و آفتکشها به داخل آّهای زیرزمینی و آلودگی
آبهای سطحی و زیرزمینی توسط باکتریها ،برخی از جنبههای کشاورزی مدرن و صنعتی بر محیط زیست هستند .شخم
حفاظتی از جمله روشهایی است که در جهت مقابله با این مشکالت توسعه یافته است (کوچکی و همکاران.)1۳۴۱ ،

-۱تاریخچه کشاورزی و تولید محصوالت ارگانیک
کشاورزی ارگانیك تقریباً در تمام کشورهای جهان انجام میشود و سهم مزارع و زمینهای کشاورزی درحال افزایش است
( .)FAO, 2002براساس مطالعهای که شی مینگ و ساوربورن انجام دادند ،شروع این کشاورزی به سال  1۱۲۸در آلمان با برگزاری
دورهی آموزشی مبانی علمی و اجتماعی توسعه کشاورزی که رودالف آن را اجرا کرد بر میگردد ( .)Ming-Shi et al., 2006در
این دوره به انسا ن به عنوان یك بخش و جزئی از تعادل کیهانی پرداخته است که باید درک کند برای زندگی کردن با محیط
زیست هماهنگ باشد ( .)Pugliese, 2001اچ پفیفر این نظریهها را در کشاورزی به کار برد و کشاورزی بیودینامیك را خلق کرد،
1۳
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که در پایان دههی  1۱۲۳در آلمان ،سوئیس ،انگلیس ،دانمارک و هلند گسترش یافت و در سال  1۱۳۳هانس مولر در سوئیس
به کشاورزی ارگانیك ،بیولوژیکی ،نیروی تازهای بخشید .وی در بین مراحل تولید و مصرف را بیواسطهتر و بدون آشفتگی در نظر
گرفت و این نظریهها را در مورد تولید محصوالت باغی بکار برد ( .)Ming-Shi et al., 2006هانس مولر و هانس پیتر راش اساس
نظری این پدیدهها را در خصوص این ایدهها را در خصوص کشاورزی ارگانیك ،بیولوژیکی و توسعهی آن مناطق و کشورهای
آلمانی بنیان نهادند ( .)Petra, 2006در آمریکا جی .ای .رودال فعالیت و تحقیقات خود را در زمینه کشاورزی ارگانیك آغاز کرد.
هدف اولیهی او نشان دادن روشهای محلی بازسازی حاصلخیزی طبیعی خاک بود و در سال  1۱۸۲مجلهای با نام باغبانی ارگانیك
منتشر ساخت و در فرانسه طی دههای  1۱۵۳و  1۱۱۳با تالش پزشکان و مصرف کنندگان که آگاهی آنها در خصوص غذا و اثر
آن بر سالمتی مردم افزایش مییافت کشاورزی ارگانیك در این زمینه صاحب امتیازی شد همچنین در کشور ژاپن ،موکیچی اکادا
کشاورزی طبیعی را در سال  1۱۳۵شروع کرد .افکار اصلی او احترام گذاشتن و تأکید بر طبیعت و خاک در تولیدات کشاورزی و
هماهنگ کردن رابطهی میان انسان و طبیعت از طریق افزایش هوموس خاک و تولید محصوالت بدون استفاده از کود و مواد
شیمیای در کشاورزی بود اما به طور کلی فعالیت و تحقیقات کشاورزی و محصوالت ارگانیك بعد از دههی  1۱۱۳در جهان
گسترش یافتند .این افکار جدید شامل استفاده منطقی از منابع طبیعی ،حفاظت از محیط زیست ،تحقق نهادههای کم بازده باال،
تامین امنیت غذایی ،بازگشت به زمین و حفظ توسعه پایدار کشاورزی از قبیل کشاوری ارگانیك ،بیودینامیك ،اکولوژی کشاورزی
طبیعی بود و به شدت در مفاهیم و فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی رواج یافت ( .)Willer, 2011در ایران نیز اقدامات مهمی در
این خصوص انجام شد و در برنامهی پنجم توسعه به صراحت در بند دال ماده  1۸۳به گسترش مبارزهی تلفیقی با آفات و مصرف
بهینه سموم و کود شیمیایی و توسعه کشت و تولید ارگانیك در راستای پوشش  ۲۵درصدی تولید تا پایان برنامه اشاره شد (قانون
برنامهی پنج ساله پنجم/فصل پنجم :اقتصادی .)1۵۱-1۵۵

-7مزایای تولید محصوالت ارگانیک
مخاطرات زیست محیطی کشاورزی کنونی عمدتاً از استعمال بیرویه سموم ،آفتکشها و دیگر مواد شیمیایی مایه گرفته
است .بکار بردن خارج از اندازه اینگونه مواد آلوده کننده شیمیایی به طریق ذیل باعث آلودگی محیطزیست میگردند .نشت مواد
شیمیایی مزبور به خاک و آب ،انباشته شدن برخی از مواد شیمیایی با محصوالت کشاورزی و شیوههای استعمال آنها مانند
سمپاشی هوایی که ممکن است اثرات زیانباری بر روی سالمتی انسان و حیوانات داشته باشد .استعمال مفرط مواد شیمیایی
موجب عدم تعادل بیولوژیکی میشود که در بسیاری از موارد موجب پیدایش آفتهای مقاوم (بیوسید) جدید میگردد و بقایای
این بیوسیدها منشا مهم آلودگی محیط زیست به شمار میرود .لذا کشاورزی ارگانیك گزینه مناسبی جهت ممانعت از معضالت
فوق الذکر میباشد ) .(Reccena, 2006چقماقی یزدی و مرادی عهدیه ( )1۳۴۱مزایای کشاورزی ارگانیك برای محیط زیست را
به عنوان پایداری درمدت زمان طوالنی بیان کردهاند و دیگر مزایای آن را به صورت زیر برشمردهاند:
 در کشاورزی ارگانیك از تناوب کشت مناسب ،گیاهان پوششی ،و کمترین شخم استفاده میشود. با بهبود جانوران مفید خاک و تخمیر مواد آلی ،بافت خاک بهبود یافته و باروری خاک افزایش مییابد و میزان مواد مغذیبیشتری به خاک داده میشود.
 به منظور تولید کودهای شیمیایی باید از منابع تجدید نشدنی مانند نفت استفاده کرد و چون در کشاورزی ارگانیك از اینمواد استفاده نمیگردد؛ آلودگی هوا نیز کمتر است.
 بسیاری از فعالیتهای انجام شده در کشاورزی ارگانیك مانند حداقل شخم ،استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن،بازگرداندن ضایعات کشاورزی به خاک ،استفاده از گیاهان پوششی باعث افزایش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ و ذخیره
سازی کربن را باعث میگردد.
 در بسیاری از مناطق کشاورزی ،آب به دلیل مصرف بی رویه کود و سموم آلوده گردیده است و به دلیل اینکه در کشاورزیارگانیك از این مواد کمتر استفاده میگردد ،آب نیز آلوده نمیشود.
 کشاورزان ارگانیك هم نگهبان تنوع زیستی هستند و هم استفاده کننده از تنوع زیستی .به عنوان مثال استفاده از بذوربومی که مقاومت بیشتری نسبت به بیماریها و شرایط بد محیطی دارند.
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-۴راههای شناسایی محصوالت ارگانیک
در دهه  ،1۱۴۳وقتی آگاهی مصرف کننده از محیط زیست و نگرانیهای بهداشتی آنها در اروپا ،آمریکای شمالی و ژاپن
افزایش یافت ،کشاورزی ارگانیك شروع به تبدیل شدن به یك پدیده گسترده کرد و تمایل به پرداخت برای مواد غذایی ارگانیك
بیشتر شد .در دهههای  1۱۴۳و  ،1۱۱۳وقتی استانداردها مشخص گردید و بعضی از کشورها طرحهای کمك به کشاورزان را
معرفی کردند ،کشاورزی ارگانیك رسمیت یافت .در این دههها ،تفاوت محصول ارگانیك و شناخت و رهگیری این محصوالت
توسط ساختار قانونی لوگوها و سیستمهای ارائه گواهی ،پیش زمینه رشد سریع بازار بینالمللی شد (ویلر و یوسفی .)۲۳۳۱ ،به
طور کلی در حاضر ،سه نوع از سیستمهای ارائه گواهی و برچسب  -1مواد غذایی عاری از آلودگی (سالم ،عاری از خطر)  -۲مواد
غذایی سبز و  -۳مواد غذایی ارگانیك وجود دارد (ژانگ.)۲۳۳۵ ،
الف -مواد غذایی سالم :برنامه مواد غذایی سالم در دهه  1۱۴۳ایجاد و در سال  ۲۳۳1عملیاتی شد .مواد غذایی سالم،
تحت یك سیستم متمرکز بر روی محیط زیست ،زمینهای کشاورزی ،فرایند و کیفیت تولید متمرکز میشوند .این محصوالت،
تولید گستردهای دارند ،قیمت آنها پایین و تولید آنها برای کشاورزان سادهتر است .مواد غذایی گواهی شده سالم ،همانند مواد
غذایی ارگانیك و سبز مورد توجه مصرف کنندگان نمیباشد ،اگرچه بیشتر مصرف کنندگان بین سیستمهای رتبهبندی مواد
غذایی ارگانیك و سبز نمیتوانند تمایزی قائل گردند.
ب -مواد غذایی سبز :در سال  ،1۱۱۳برنامه مواد غذایی سبز توسط وزارت کشاورزی چین آغاز گردید و در سالهای بعد
برچسب آن به عنوان اولین گواهی از این نوع در چین ثبت شد .مرکز توسعه مواد غذایی سبز چین ،مالك برچسب ثبت شده بوده
و خود به عنوان یك سازمان ارائه دهنده گواهی فعالیت میکند.
ج -مواد غذایی ارگانیک :واژه ارگانیك یك شیوه تفکر است نه به خاطر اشاره به نوع نهادههای مورد استفاده ،بلکه براساس
مفهومی از مزرعه یك ارگانیسم است که برای ایجاد یك مجموعه پیوسته ،خود تنظیم و باثبات ،تمامی اجزاء (مواد معدنی خاک،
مواد آلی ،میکرو ارگانیسمها ،حشرات ،گیاهان ،حیوانات و انسانها) بر روی یکدیگر اثر متقابل میگذارند .تکیه بر نهادههای بیرونی
که آیا شیمیایی و یا ارگانیك هستند ،تا حد ممکن کاهش مییابد (المپکین و همکاران .)1۱۱1 ،به این دلیل ،رهیافت مواد غذایی
ارگانیك (فرایند محور) ،متفاوت از مواد غذایی سبز است (که بیشتر محصول محور بود) .فرایند اعطای گواهی به کشاورزان ارگانیك
و تولیدکنندگان مواد غذایی ،معمو ًال نیازی به آزمونهای زیست محیطی یا نمونهای ندارد مگر این که به بعضی از مسائل بد گمان
ش وند ،در حالی که اعطای گواهی ،به معنی رهگیری و دنبال کردن کل فرآیند تولید هر محصول ارگانیك تا کشاورزی و زمین او
است .کشاورزان ارگانیك ،در جستجوی بهبود محیط زیست یا کاهش اثر فعالیتهای خود ،نیاز به استفاده از معیارهای فعال دارند.
اگرچه این محصوالت در بازار با یك جایزه قیمتی فروخته شوند ،منافع عامه (مانند آلودگی کمتر ،حفاظت از تنوع زیستی و سایر
جنبههای محیطی) را درونی میکند .این منافع ،در یك محصول متمرکز شده و مصرف کنندگان با خرید این محصول ،مستقیم ًا
از این استراتژی افزایش ارزش حمایت میکنند ،بنابراین ،برای کشاورزان یك محرک بازاری ایجاد کرده تا چنین خدمات زیست
محیطی را به وجود آورند (ایفاد.)۲۳۳۵ ،

-1عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان محصوالت ارگانیک
بیشتر مصرف کنندگان ،محصوالت ارگانیك را میخرند چون درک کردهاند که این محصوالت در مقایسه با محصوالت تولید
شده به صورت معمول ،منحصر به فردند (و در بسیاری موارد برتر از آنها) .آنها میدانند که چنین محصوالتی خصوصیات ویژهای
هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ ایمنی دارند (ویندیگنی و همکاران .)۲۳۳۲ ،که دو عامل کلی در این زمینه تاثیرگذار است.
الف :عوامل مربوط به محصول :به ویژگیهای محصول و ویژگیهای مشاهده شده از مصرف کننده تقسیم میشوند .برای
مثال این خصوصیات عباتند از :از عالیم کیفی (طعم) یا ابزارهای ارتباطی (برچسب ،گواهی) در غیر اینصورت مصرف کننده
نمیتواند ویژگیهای ادراکی را بررسی کند و بنابراین ،به اطالعات متکی میشود .ویژگیهای ادراکی محصول ،زا طریق خصوصیات
محصول و دانش و آگاهی مصرف کننده در محصوالت ار گانیك و ارزشها و ویژگیهای آنها تحت تاثیر قرار میگیرد.
ب -به طور ضمنی به عوامل مصرف کننده :از یك طرف متغیرهای اجتماعی و دموگرافیك و از طرف دیگر ،ارزشها و
گرایشهای مصرف کننده و دانش و آگاهی آنها میباشند که بر یکدیگر تاثیرگذارند .عوامل برونزا مانند محیط بازاری،
استانداردهای قانونی یا کیفیت مواد غذایی و استانداردهای ایمنی بر تصمیمات خرید اثر دارند .محصوالت ارگانیك به این دلیل
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خریداری میشوند که مشتری ،آنها را در مقایسه با مواد غذایی معمولی منحصر به فرد میداند .بنابراین ،بازار مواد غذایی معمولی
برای بخش ارگانیك اهمیت باالیی دارد (همان).

-91نقش محصوالت ارگانیک در امنیت غذایی
براساس تعاریف امنیت غذای که در نشست جهانی غذا در سال  1۱۱۱ارائه شد وجود امنیت غذایی در جامعه را هنگامی
عینیت یافته میداند که همه انسان ها در همه حال به غذای سالم ،کافی و مقوی که نیازهای غذایی یك انسان سالم و فعال را
برآورده میسازد به سهولت دسترسی داشته باشند (بانکه ساز.)1۳۴۴ ،
استفاده بیرویه از کودها و آفتکشهای شیمیایی اگر چه تا حدودی باعث افزایش کمی تولیدات کشاورزی گردیده و مشکل
غذا را در بسیاری از کشورها باالخص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حل نموده است ،اما به دلیل بر هم خوردن تعادل
بیولوژیکی اکوسیستمها و تأثیر نامطلوب باقی مانده سموم و هورمونهای موجود در کودهای شیمیایی باالخص نیترات و کادمیم
به عنوان دو عامل بیماریزا و سرطان زا ،بروز آفات و بیماریهای عدیده در انسان ،گیاه و حیوان و کاهش کیفیت مواد غذایی
باعث مطرح شدن کشاورزی کامالً متفاوت و متضاد با کشاورزی صنعتی امروزی به نام کشاورزی ارگانیك در جهان شده است
(چایچی.)1۳۴۴ ،
مصرف بیرویه کودهای شیمیایی سبب باالرفتن غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی و شرب شده و عالوه بر سرطان ،سبب
بروز اختالالت ناهنجار در سیستم عصبی ،غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن میشود .استفاده از کودهای ازته نیز عالوه بر
آلودگی خاک ،آلودگی منابع آب زیرزمینی را موجب شده که با مصرف آن توسط انسان ،تغییرات ژنتیکی در نسلهای بعدی به
شدت افزایش خواهد یافت (روزنامه اطالعات .)1۳۴۵ ،لذا در دهههای اخیر در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با
افزایش نگرانیهای عمومی کیفیت غذا و سالمت غذا و سالمت افراد جامعه و همچنین تخریب منابع طبیعی ،کشاورزی ارگانیك
مورد توجه واقع شده است (کیانی و لیاقتی .)1۳۴۱ ،بنابراین لزوم و ضرورت حرکت به سوی کشاورزی ارگانیك با توجه به نقش
آن در امنیت غذایی در موارد زیر خالصه میشود:
محصوالت ارگانیك استانداردهای بیشتری دارند :گواهینامههای محصوالت ارگانیك به عنوان بیمههایی است که در تولید
این محصوالت از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده است.
طعم غذاهای ارگانیك بهتر است :گیاهان تولید شده به روش ارگانیك سالمتر بوده و به عنوان غذاهای خوشمزهتر برای تغذیه
انسان و حیوانات میتواند به کار رود.
محصوالت ارگانیك خطر بیماریها را کم میکند :خیلی از مراکز حفاظت محیط زیست دریافتهاند که مواد شیمیایی موجود
در آفتکشها اثرات سرطانزایی و بیماریزایی دارند .کشاورزی ارگانیك یکی از راههای کاهش مصرف سموم شیمیایی و کم
کردن این مواد در منابع آب ،زمین و هوا است.
کشاورزی ارگانیك به منابع آبی احترام میگذارد :برای حذف مواد شیمیایی آلوده کننده و دفع نیتروژن در آب باید به منابع
آبی و خاکی احترام گذاشت و آنها را درست مصرف کرد .در کشاورزی ارگانیك این موارد به درستی رعایت میشود.
کشاورزی ارگانیك باعث ایجاد خاک سالم میشود :خاک یکی از منابع اصلی زنجیره غذایی بوده و یکی از اصول کشاورزی
ارگانیك ایجاد خاک سالم است.
کشاورزی ارگانیك به حفظ سالمت جوامع روستایی کمك میکند؛ کشاورزی ارگانیك به دلیل سطوح کم آب جوامع روستایی،
مفید است و منجر به افزایش درآمد آنها میود (چقماقی یزدی و مرادی عهدیه،)۳۴۱ ،بنابراین با گسترش بیماریهای ناشی از
بکارگیری کودهای شیمیایی و سموم ،استقبال از کشاورزی طبیعی در بازارهای جهانی هر روز گستردهتر میشود .در راستای
سیاست تولید محصوالت سالم ،بسیاری از کشورهای جهان خط مشیهای اقتصادی خود را تبیین میکنند .مصرف کنندگان در
کشورهای توسعه یافته ،محصوالت ارگانیك را به بهای  1۳تا  ۸۳درصد بیشتر از محصوالت غیر ارگانیك میخرند .همچنین
اختصاص یارانههای دولتی به تولید محصوالت ارگانیك در کشورهای غربی به سرعت گسترش پیدا کرده است .امروزه تعداد زیادی
از فروشگاههای زنجیرهای ،محصوالت ارگانیك عرضه میکنند و بازار این محصوالت رو به رونق است (دارایی.)1۳۴۱ ،
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-99چالشهای تولید محصوالت ارگانیک
تولید مواد غذایی با کیفیت مطلوب و در اندازه کافی ،همگام با طبیعت و محیط زیست ،صیانت از تنوع ژنتیکی در سامانه
تولید و پیرامون آن ،تقویت چرخههای زیست محیطی ،و توسعه بلندمدت حاصلخیزی خاک از اهداف کلی در کشاورزی ارگانیك
میباشد ) .(Torjusen et al, 2001براین اساس میتوان گفت که محصول ارگانیك محصولی است که بدون استفاده از مواد
شیمیایی ،آفتکشها ،افزودنیهای غذایی و طعمدهندهها تولید شده باشد ) .(Stobbelaar et al, 2006اما این سیستم کشت با
چالشهایی مواجه میباشد که برخی از آنها عبارتند از:
 نسبت به کشاورزی متعارف پر هزینهتر است محصوالت ارگانیك قیمت باالتری نسبت به محصوالت عادی دارند دسترسی به محصوالت ارگانیك در مقایسه با محصوالت عادی سختتر است تولید و عرضه محصوالت ارگانیك بسیار محدود است -مصرفکنندگان به محصوالت ارگانیك اطمینان کافی ندارند ).(Michelson et al, 2001

-9۲نتیجهگیری و پیشنهادات
در این راستا نتایج نشان میدهد کشاورزی ارگانیك ،روشی پایدار در تولید محصوالت کشاورزی به شمار میرود که سالمت
مصرف کنندگان و همچنین سالمت محیط زیست را در پی دارد .کشت ارگانیك یکی از روشهای کشاورزی اکولوژیك محسوب
میشود که توازن و تعادل در تولید و حفظ محیط زیست در آن اصل مهم است که مهمترین فایده تولید محصوالت ارگانیك تولید
غذای سالم و عاری از مواد شیمیایی است چرا که مهمترین مزیتهای محصوالت غذایی ارگانیك وجود طعم و مزه بهتر و طبیعیتر
و خواص غذایی بیشتر این محصوالت نسبت به محصوالت تولید شده در سیستم زراعی رایج و محصوالت اصالح شده است .ارزش
غذایی و ویتامینها در غالب محصوالت ارگانیك بسیار بیشتر از محصوالت سیستم رایج است .محصوالت ارگانیك سالمتر بوده و
به بقایای آفتکشهای آلی کمتر آلوده میباشند .همچنین این محصوالت فاقد افزودنیهای غذایی بوده و طبعاً سالمتر میباشند.
تولیدکنندگان محصوالت ارگانیك از استانداردها و دستورالعملهای بسیار سختگیرانهای تبعیت میکنند که احتمال آلوده شدن
اینگونه محصوالت به مواد شیمایی و سمی به حداقل ممکن میرسد .گواهی نامههای محصوالت ارگانیك ،به عنوان بیمههایی
است که در تولید این محصوالت از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده است و به طور کلی مواد غذائی ارگانیك خطر بیماریها
را کم میکند .در این راستا پیشنهاد میشود.
 فرهنگسازی در ارتباط با تهیه مواد غذایی مرغوب و سالم و بسترسازی برای تولید محصوالتی ایمن از اولویتهایسیاستگذاریهای کالن هر جامعهای قرار بگیرد.
 کاهش هزینههای زیست محیطی با حمایت از محصوالت ارگانیك با افزایش نظارت ،اعتماد مردم استقبال آنان را از محصوالت ارگانیك افزایش داد. -توسعه بیمه اکولوژیك جهت حمایت مناسب از تولیدکنندگان محصوالت ارگانیك
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چکیده
پرتوتابی با اشعه گاما به عنوان یك تکنیك هسته ای در کنار دیگر روش های کالسیك می تواتد در افزایش تنوع
و بهبود ویژگی های دخیل در فرآیند کنترل بیولوژیك قارچ تریکودرما موثر باشد .دراین مطالعه تاثیر پرتودهی با
اشعه گاما روی خصوصیات مورفولوژیك (شکل ورنگ پرگنه ،ابعاد و میزان تولید اسپور و سرعت رشد میسلیوم)
بررسی شد .به این منظور  ۱۳جدایه جهش یافته از سه گونه Trichoderma virens(60-11), T.koningii, T.
) atroviridae(60-22انتخاب شدند و خصوصیات مذکور و میزان مهار بیمارگر  F. solaniدرآنها مورد ارزیابی
قرار گرفت و با جدایه والد مقایسه شد .نتایج نشان داد که القای جهش با پرتو گاما برمشخصات مورفولوژیك و
سرعت رشد میسلیوم جدایه های تریکودرما و تغییرات در فعالیت آنتاگونیستی آنها تاثیر معنی داری داشته است.
با توجه به اهمیت این خصوصیات در فرآیند کنترل بیولوژیك ،از القای جهش با پرتو گاما به عنوان ابزاری کارآمد
در ارتقای توانایی بیوکنترلی قارچ تریکودرما می توان استفاده نمود.

واژههای کلیدی :پرتودهی گاما.T.virens ، T. koningii ،T.atroviridae ،F.solani ،

-9مقدمه
قارچ های جنس تریکودرما  Trichoderma spp.همواره به عنوان یك عامل مهم و موفق کنترل بیولوژیك در برابر بیماری
های گیاهان مطرح می باشد ( .)Monte 2001گزارشات متنوعی از بیوکنترل قارچ بیمارگر Fusarium solani (Mart.) Sacc.
) (teleomorph = Nectria haematococca (Berk. & Br.توسط گونه های تریکودرما منتشر شده است مانند کنترل
 Fusarium solani f. sp. Phaseoliعامل پوسیدگی ریشه لوبیا توسط )Abeysinghe 2012) Trichoderma harzianum
و بیوکنترل  F. solaniبه وسیله گونه های مختلف تریکودرما ( )Qualhato et al 2013و بیوکنترل  F. solaniعامل پژمردگی
بوته سیب زیمین به وسیله گونه های مختلف تریکودرما ( .)Ommati & Zaker 2012با مشخص شدن عوامل ژنتیکی دخیل
در القای مقاومت ،امکان ایجاد موتان های جدید با قابلیت های برتر برای اجرای کنترل بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است.
دانشمندان با ایجاد تغییرات ژنتیکی در آنتاگونیست ها سعی می کنند تا کیفیت عمل آنها را به عنوان عوامل کنترل بیولوژیکی
ارتقا دهند .یکی از روشهای بکار گرفته شده برای افزایش توانایی آنتاگونیست ،القای موتاسیون تصادفی با بکارگیری موتاژن های
فیزیکی نظیر امواج الکترومغناطیس  ،X ،UVگاما و یا استفاده از موتاژن های شیمیایی مانند اتیل متان سولفانات می باشد
(.)Gohel et al., 2004
دانشمندان به منظور افزایش توانایی بیوکنترل تریکودرما و بهبود قدرت آنتاگونیستی تریکودرما از القای جهش در ژنوم با
تابش دزهای مشخصی از اشعه گاما بهره میگیرند ( .)Gajera & Vakharia 2010عوامل جهشزای شیمیایی و فیزیکی با تاثیر
روی اسپورهای قارچی گونه های تریکودرما پتانسیل بیوکنترل گونهها را افزایش می دهند ).(Haggag & Mohamad 2002
در این پژوهش قارچ تالش شده تا با القای جهش در سه گونه از قارچ تریکودرما با استفاده از پرتوتابی گاما ،تغییرات خصوصیات
1۱

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

مورفولو ژیکی مرتبط با مکانیسم رقابت (سرعت رشد و تولید اسپور) و تغییرات قدرت آنتاگونیستی موتانت ها در مهار رشد قارچ
 F. solaniدر مقایسه با جدایه والد آنها بررسی گردد .درصورت دست یابی به جدایه های جهش یافته ای که قدرت آنتاگونیستی
باالتری از والد خود داشته و میزان تولید اسپور و رشد میسلیومی آنها کاهش نیافته باشد ،می توان به تهیه قارچ کش های
بیولوژیکی برپایه این موتانت ها برای مدیریت بیماری ناشی از این بیمارگر اقدام نمود.

-۲مواد و روش ها
 -9-۲تهیه قارچ آنتاگونیست و بیمارگر
جدایههای آنتاگونیست ) Trichoderma virens(60-11), T. atroviridae (60-22و ) T. koningii (T136و قارچبیمارگر
 F. solaniازکلکسیون قارچ و باکتری گروه گیاهپزشکی -پژوهشکده کشاورزی هسته ای دریافت شد.

-۲-۲پرتوتابی و خالص سازی جدایه های جهش یافته با دز اپتیمم پرتوگاما
ابتدا کشت های  ۵روزه گونه های تریکودرما در دمای  ۲۴ °Cبر روی محیط کشت  PDAتهیه گردید و اسپورهای گونه ها
با استفاده از محلول سیلین از سطح پلیت ها شسته شدند و سوسپانسیون های آنها برای انجام پرتو تابی در جمعیت spore/ml
 0×016تنظیم گردید .پرتوتابی با استفاده از دستگاه گاماسل با چشمه کبالت  –۱۳اکتیویته مستقر در پژوهشکده کشاورزی
هستهای کرج (پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای -سازمان انرژی اتمی ایران) با دز اپتیمم )Moradi et al 2015( 051 Gy
انجام پذیرفت .برای جداسازی اسپورهای موتانت ،با استفاده از روش سریال رقت ،سوسپانسیون های اسپور با رقت های ،01-0
 01-01،6-01،5-01،4-01،3-0از نمونه های سوسپانسیون اسپور جدایه های پرتوتابی شده تهیه گردید و بصورت تکرار های سه
تایی از رقت های  01-5 ،01-4 ،01-3و  01-6بر روی محیط کشت  PDAکشت سطحی داده شد و به مدت  1۱ساعت در دمای

 ۲۴ °Cانکوباتور قرار داده شدند .سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری (بزرگنمایی  )41 xاسپورهای جوانه زده شناسایی ،از
سطح پلیت جداسازی و به محیط کشت تازه  PDAانتقال داده شد و در همان شرایط قبل انکوباتور قرار گرفتند .سپس
بر روی محیط کشت  PDAبه مدت  ۵روز در دمای  ۲۴ °Cقرار گرفتند .سپس اسپورهای هر یك از گونه ها با استفاده
از محلول سیلین استریل از سطح پلیت های کشت شده جمع آوری گردید و جمعیت اسپورها در 0×016 spore/ml
تنظیم گردید و در داخل ظروف پلی اتیلنی استریل قرار داده شد.
 -3-۲بررسی فنوتیپ جدایه های موتانت تریکودرما وتعیین ابعاد اسپورها
به منظور مقایسه شکل کلنی ها و رنگ آنها در جدایه های آنتاگونیست برتر و موتانت های آنها از پلیت های  PDAکشت
شده برای اندازه گیری سرعت رشد ریسه ها استفاده شد و مشخصات کلنی ها (شکل و رنگ) ثبت گردید .برای سنجش اسپورهای
قارچی آنتاگونیست ،حداقل  ۳۳اسپور از هر جدایه با میکروسکوپ نوری( )۸۳xاندازه گیری شد.
 -۴-۲اندازه گیری سرعت رشد ریسه بر روی محیط کشت PDA
پالک های میسلیوم (به ابعاد  )۵ mmاز کشت های تازه هر یك از جدایه های موتانت قارچ تریکودرما(شامل T. atroviridae

) T. koningii (T136)،(T60-22و ) (T. virens (T60-11به مرکز ظرف پتری حاوی محیط کشت  PDAانتقال داده شد و
در دمای  ۲۴ °Cقرار گرفتند .اندازه گیری سرعت رشد ریسه ( )cm/dayدر فواصل  ۲۸ساعت به مدت  ۳روز ( ۴۲ساعت) انجام
گردید.

-۵-۲کشت متقابل گونه های تریکودرما و موتانت های منتخب با قارچ بیمارگر
آزمون اندازه گیری فعالیت آنتاگونیستی جدایه های قارچ تریکودرما (وحشی و موتانت) علیه بیمارگر، F. solaniبا استفاده از
آزمون کشت متقابل انجام گردید .پالک های میسلیوم (به عرض و طول  )۵ mmاز کشت های تازه هر یك از جدایه های
آنتاگونیست قارچ تریکودرما شامل) T. koningii (T136)، T. atroviridae(T60-22و ) (T. virens (T60-11و جدایه های
موتانت آنها) و قارچ بیمارگر F. solaniبه فاصله  ۲۵ mmاز لبه ظرف پتری حاوی محیط کشت  PDAدر مقابل یکدیگر قرار
داده شد و در دمای  ۲۴ °Cبه مدت  ۴۲ساعت گرمخانه گذاری گردید .به فاصله  ۲۸ساعت ظروف پتری بررسی گردید و درصد
ممانعت از رشد قارچبیمارگربر اساس فرمول زیر محاسبه گردید.
()0
۲۳

IG %= (1-Cn/Co)×100

سال دوم ،شماره چهار ،تابستان  ،9317جلد دو

(  Cnمیانگین قطر کلنی هایبیمارگردر حضور آنتاگونیست و  Coمیانگین قطر کلنی های قارچ کنترل بیمارگر)

-۱-۲آنالیز آماری
کلیه نتایج آزمایشات با استفاده از آنالیز واریانس ( )ANOVAو مقایسه میانگین ها به روش دانکن در سطح آمای P> 1/15

انجام گرفت .آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفت و کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام شد.

 -3نتایج و بحث
 -9-3ویژگی های مورفولوژیکی جدایه های موتانت تریکودرما
از بین یکصد نمونه قارچ تریکودرمای جهش یافته تك اسپور شده در هر گونه ،تعداد  ۲۳جدایه قارچ  T.atroviridaeو۲۳
جدایه  T.virensو  ۲۳جدایه  T. koningiiانتخاب شدند .این  ۱۳نمونه موتانت منتخب بیشترین تنوع مورفولوژیکی را نسبت
به جدایه های تیپ وحشی نشان داده بودند از نظر تغییر رنگ پرگنه در گونه  ، T.virensگونه های پرتو دیده نسبت به جدایه
وحشی شدت رنگ شان کاهش یافته و از سبز رنگ به زردی تغییر رنگ یافته اند .از نظر شکل کلنی ،جدایه های  T.vi 7و T.vi

 9گلبرگی شکل هستند و بقیه جدایه ها همراه با جدایه وحشی ،کلونی صاف دارند .در مورد گونه  T. koningiiتمام جدایه ها
سبز تیره یا سبز روشن می باشد و تنها جدایه  T.k 22سفید رنگ می باشد و شکل کلونی تمام جدایه های پرتو دیده و جدایه
تیپ وحشی ،صاف می باشد .در جدایه های پرتو دیده گونه  T. atroviridaeبه جز جدایه  T.a 5.2و  T.a 18مانند جدایه تیپ
وحشی سبز رنگ بودند اما این دو جدایه پرگنه ای بیرنگ داشتند و شکل کلونی تمام جدایه ها به جز جدایه )T. a11گلبرگی
شکل) ،مانند جدایه تیپ وحشی صاف می باشد.
جدول -9مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی جدایه های موتانت گونه های  T. virens ،T. atroviridaeو T. koningii
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با توجه به تفاوت ابعاد اسپور در گونه های مختلف گونه  T. koningiiبزرگترین اسپور را دارد اما دو گونه دیگر تفاوت معنی
داری از نظر ابعاد اسپور ندارند .نتایج نشان داد که از نظر ابعاد اسپور نیز القای جهش موجب بروز تغییراتی شده است .اگر افزایش
ابعاد اسپور را مترادف افزایش ذخیره غذایی اسپور و افزایش احتمال تولید پرگنه فعال قارچی در نظر بگیریم می توان نتیجه
گرفت موتاسیون در گونه  T.virensدر ۳۵درصد موتانت ها ،در گونه  T. koningiiدر ۳۳درصد موتانت ها و در گونه
 T.atroviridaeدر ۲۳درصد موتانت ها موجب فزایش ابعاد اسپور و بهبود خصوصیات موفولوژیکی اسپور شده است (جدول .)1
یکی دیگر از خصوصیات مورفولوژیك که به طور مستقیم در ارتقای قدرت بیوکنترل موثر است میزان تولید اسپور در جدایه
است که می تواند میزان موفقیت آن جدایه را در اشغال نیچ اکولوژیك تعیین کند.
براساس داده های ارائه شده در جدول ( )1مشاهده می شود که تعداد اسپور شمارش ده در هر سی سی از سوسپانسیون
اسپور با القای موتاسیون در ۴۵درصد از موتانت های متعلق به گونه ۴۵ ، T.virensدرصد از موتانت های متعلق به گونه T.

 koningiiو ۱۵درصد از موتانت های متعلق به گونه  T.atroviridaeباالتر از جدایه والد (پرتوندیده) بوده است و نشان می
دهد القای جهش در بهبود این فنوتیپ موثر در بیوکنترل نیز نقش قابل توجهی داشته است.
 -۲-3اندازه گیری سرعت رشد ریسه بر روی محیط کشت PDA
مقایسه میانگین سرعت رشد در محیط کشت  PDAنیز از ویژگی های موثر در قدرت بیوکنترلی به شمار می رود .که هرچه
باالتر باشد به بهبود فعالیت در مکانیسم رقابت تریکودرما با قارچ بیمارگر منجر خواهد شد .در بین سه گونه مورد بررسی در این
تحقیق گونه  T. koningiiدارای باالترین سرعت رشد بوده است و دو گونه یگر از این نظر تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند
(نمودار  ۲ ،1و  .)۳اما پس از القای جهش در بین موتانت های منتخب هر گونه نتایج متفاوتی حاصل شد .همانطور که در نمودار
( )1مشاهده می شود در بین موتانت های متعلق به گونه  T. koningiiبجز موتانت  ،T.k.30پس از  ۴۲ساعت فاقد اختالف
معنی دار در سطح  p≤ 1/15با والد مشاهده نشد و بقیه در یك گروه از نظر آماری قرار گرفتند .در بین موتانت های گونه T.
 virensکمترین سرعت رشد میسلیوم مربوط به جدایه  T.vi3,T.vi9 ,T.vi7بود (کمتر از جدایه والد) و بقیه موتانت ها در سطح
 p≤ 1/15با یکدیگر در یك گروه قرار گرفتند و باالتر از جدایه والد بودند (نمودار .)۲بیشترین میزان سرعت رشد میسلیوم در
میان موتانت های گونه  T.atroviridaeمربوط به موتانت  T.a15بود و کمترین میزان رشد میسلیوم مربوط به موتانت T.a 3.7
و  T.a 2.5بود که به مراتب کمتر از گونه والد بود(نمودار .)۳

سرعت رشد

 ۴۲ساعت

 ۸۴ساعت

 ۲۸ساعت

نمودار  -9سرعت رشد میسلیوم گونه  T. koningiiو جدایه های پرتودیده در زمانهای مختلف
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 ۲۸ساعت
 ۸۴ساعت
 ۴۲ساعت
نمودار -۲سرعت رشد میسلیوم گونه  T.virensو جدایه های پرتو دیده در زمان های مختلف

نمودار  -3سرعت رشد میسلیوم گونه  T. atroviridaeو جدایه های پرتودیده در زمان های مختلف

 -3-3ارزیابی قدرت آنتاگونیستی موتانت های منتخب در کشت متقابل
مقایسه میانگین فعالیت آنتاگونیستی در کشت متقابل با قارچ پاتوژن  F. solaniنشان داد که گونه  T. koningiiبا ۸۸درصد
بهترین قدرت انتاگونیستی و گونه  T.atroviridaeبا  1۱درصد ضعیف ترین قدرت ممانعت کنندگی را داشته است .در بین جدایه
های موتانت در هر گونه با یکدیگر و جدایه والد نیز تفاوت معنی داری در سطح p≤ 1/15مشاهده شد .میزان تغییرات بازدارندگی
از  ۲۲/۳۱تا  ۸۴/۳درصد متغیر بود .در گونه  T. koningiiبا وجود قدرت ممانعت کنندگی باالی جدایه والد ،القای جهش تنها
دریك موتانت  Tk 1بهتر از والد بود و سایر موتانت ها موتاسیون تاثیر مثبتی نداشت (نمودار .)۸
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نمودار  .۴مقایسه قدرت آنتاگونیستی جدایه های موتانت  T. koningiiبا والد در آزمون کشت متقابل باF. solani

در گونه  T. virensکه جدایه والد (پرتوندیده) ۳۴درصد توانایی مهار رشد ریسه ای در آزمون کشت متقابل باF. solani

دارا بود القای جهش توانست موجب افزایش این توانایی در ۴۳درصد از موتانت ها شود (نمودار )۵که و در بین موتانت های
منتخب نیز  Tvi 19نه تنها بهترین قدرت ممانعت کنندگی را در این گونه بلکه بین کلیه  ۱۳موتانت مورد مطالعه از خود نشان
داد و قادر شد ۵۴درصد از رشد ریسه بیمارگر جلوگیری کند که دوبرابر توانایی جدایه والد آن موتانت است.

نمودار  -۵مقایسه قدرت آنتاگونیستی جدایه های موتانت  T. virensبا والد در آزمون کشت متقابل باF. solani

در گونه  T.atroviridaeکه پایین ترین توانایی آنتاگونیستی را در بین گونه های تریکودرما در کشت متقابل نشان داده بود
کلیه موتانت های منتخب قدت ممانعت کنندگی باالتری از جدایه والد از خود نشان دادند که القا جهش با پرتوگاما به را ابزاری
مفید برای افزایش قدرت آنتاگونیستی در این موتانت ها بدل کرده است .با این وجود حتی در بهترین نتایج آنتاگونیستی بین
موتانت های این گونه مانند Ta 14و  Ta 16تنها ۸۲درصد از رشد ریسه فوزاریوم ممانعت به عمل آمده که پایین تر از کلیه
موتانت های گونه  T. virensاست.
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نمودار  -۱مقایسه قدرت آنتاگونیستی جدایه های موتانت  T. atrovirideبا والد در آزمون کشت متقابل باF. solani

 -۴نتیجه گیری نهایی
موتاسیون با ایجاد تنوع ژنتیکی بیشتر ،در بخشی از فرآیند دو قسمتی تکامل شامل تنوع و انتخاب ،نقش دارد و بدین ترتیب
در اصالح و تکامل موجودات حائز اهمیت است .پرتو یونیزه کننده گاما هم با اثرات موتاژنی خود در ایجاد تنوع در ذخیره ژنتیکی
قارچ تریکودرمای بومی کشور مؤثر بوده و میتواند به عنوان ابزاری ساده و کارآمد در برنامه های اصالح سویههای میکروبی به
منظور افزایش تولید یا فعالیت متابولیت های مختلف به کار گرفته شود .با توجه به نتایج بدست آمده از فاز اول مطالعات
آزمایشگاهی مشخص گردید که گونه های قارچ تریکودرما از قدرت آنتاگونیستی مناسبی برای کنترل بیولوژیكF. solani
برخوردار هستند اما در بین گونه های مورد بررسی در این مطالعه تفاوت معنی دار در کلیه خصوصیات موفولوژیك و آنتاگونیستی
وجود داشت .گونه  T. koningiiبهترین ویزگی ها را در بیوکنترل این بیمارگر داشت و گونه  T. atrovirideضعیف ترین گونه
بود .پرتودهی سوسپانسیون اسپور تریکودرما با دزهای  ۲۵۳۳ ،۲۳۳۳ ،1۱۳۳ ،1۲۳۳ ،۴۳۳ ،۸۳۳ ،۳گری نشان داد که پرتوتابی
در محدوده دز ۸۳۳گری به طور کامل مانع جوانه زنی اسپور قارچ می شود و دزهای باالتر کامال اثر کشندگی روی قارچ تریکودرما
دارند که کامال مشابه با داده های حاصل از سایر مطالعات در مورد اثر پرتو گاما بر روی قارچ های رشته ای است (شهبازی .)1۳۱۸
دز بهینه القای جهش بر روی اسپور ،پرتودهی سوسپانسیون اسپور تریکودرما (از بین دزهای ،۳۳۳ ،۲۵۳ ،۲۳۳ ،1۵۳ ،۵۳ ،۳
 ۸۵۳ ،۸۳۳ ،۳۵۳گری پرتو گاما) نشان داد که در دامنه دز  ۲۵۳گری  %۸۴اسپورها جوانه زدند که به عنوان دامنه دز اپتیمم
برای القای جهش در تریکودرما انتخاب شد .پرتودهی با اشعه گاما در سه گونه مذکور ،باعث تنوع در خصوصیات مورفولوژیکی
قارچ تریکودرما (از جمله شکل ،رنگ ،اسپوردهی و سرعت رشد ریسه) شد .با توجه به اینکه سرعت رشد قارچ آنتاگونیست یکی
از فاکتورهای کلیدی در فعالیت آنتاگونیستی (رقابت) بر علیه قارچ بیمارگرمی باشد ،این شاخص در طول زمان های  ۸۴ ،۲۸و
 ۴۲ساعت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مشخص کرد که سرعت رشد در موتانت های دو گونه  T. koningiiو  T. virensباالتر
از کلیه موتانت های گونه  T. atrovirideاست و از این نظر نیز تاوت معنی داری بین گونه ها و موتانت ها مشاهده شد.
ارزیابی آنتاگونیستی در شرایط درون شیشهای با توجه به درصد رشد میسلیومی عامل بیمارگر چنین نتیجه گرفته شد علیرغم
قدرت بسیار باالتر گونه  T. koningiiدر مقایسه با سایر جدایه های والد ،القای جهش در موتانت های گونه T. virensبه نتیجه
مطلوب تری منجر شده است تا جاییکه در بین موتانت های منتخب در این گونه جدایه موتانت  Tvi 19بهترین قدرت ممانعت
کنندگی را بین کلیه جدایه ها و موتانتهای مورد مطالعه از خود نشان داد و قادر گردید تا ۵۴درصد از رشد ریسه بیمارگر جلوگیری
کند که دوبرابر توانایی جدایه والد آن موتانت است .چنین موتانتی با توجه به اینکه سرعت رشد بسیار مناسبی هم دارد (نمودار
 )۲و ابعاد اسپور در اثر جهش دچار بدشکلی یاکاهش نشده است و میزان تولید اسپور باالتر از والد خود را نیز داراست (جدول )1
می تواند همان جدایه موتانتی باشد که با اجرای این تحقیق به دنبال دست یابی به آن بودیم .در برنامه های مدیریت بیماری
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های گیاهی وجود چنین جدایه های ارتقا یافته ای می تواند به عنوان پایه برای ماده موثره در فرموالسیون قارچ کش بیولوژیك
مورد استفاده قرار گیرد تا کارآیی این دسته از قارچ کش ها را در مقایسه با ترکیبات شیمیایی مرسوم قابل رقابت نماید.
تاکنون بسیاری از تکنیكهای موتاژنز کالسیك جهت ارتقای تولید و فعالیت آنزیمی و افزایش پتانسیل بیوکنترل سویههای
مختلف میکروبی مورد استفاده قرار گرفته است .به طور کلی ،نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد امکان ایجاد تغییر در
خصوصیات موفولوژیك و قدرت بیوکنترل گونه های تریکودرما با کاربرد روش پرتوتابی گاما وجود دارد و ایجاد سویههای قارچی
با قدرت رقابت و ممانعت کنددگی بیشتر در این روش میسر است .موتاسیون با ایجاد تنوع ژنتیکی بیشتر ،در بخشی از فرآیند دو
قسمتی تکامل شامل تنوع و انتخاب ،نقش دارد و بدین ترتیب در اصالح و تکامل موجودات حائز اهمیت است .پرتو یونیزه کننده
گاما هم با اثرات موتاژنی خود در ایجاد تنوع در ذخیره ژنتیکی قارچ تریکودرمای بومی کشور مؤثر بوده و میتواند به عنوان ابزاری
ساده و کارآمد در برنامههای اصالح سویههای میکروبی به منظور افزایش تولید یا فعالیت متابولیتهای مختلف بهکار گرفته شود
بر اساس مجموع داده های فوق القای جهش در قارچ تریکودرما می تواند در ارتقای پتانسیل آنتاگونیستی آن و امکان دسترسی
به سم بیولوژیك به نظور کنترل بیماری های خاکزاد گیاهی راهگشا باشد.
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چکیده
زمینه وهدف:یکی ازراهبردهای توسعه جامعه بشری،ساماندهی واسکان عشایراست.این مطالعه با هدف ارزیابی و
بررسی اثرات ،این تاثیرات به شکل مطالعه موردی در استفاده عشایر از هیزم و چوبهای جنگلی و تأثیر آن بر
محیطزیست و جنگلها و مراتع عشایر حاشیه زاگرس استان خوزستان صورت گرفته است.
روش تحقیق :جامعه مورد مطالعه تعداد  ۱۳کانون عشایر استان میباشدکه در قالب سه گروه مورد مطالعه قرار
گرفتند .و از این تعداد  1۴کانون به عنوان نمونهآماری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .دادههای موردنیازبا
استفاده ازروش میدانی وازطریق اجرای پرسشنامه ،جمع آوری گردید.
یافته ها:براساس نتایج تحقیق بطور میانگین هر خانوار عشایری در طول سال حدود  1/۲۵هکتار از اراضی جنگل
و مرتع را تخریب میکند .میزان مصرف خانوارهای عشایری نزدیك به  ۱۲میلیون کیلوگرم هیزم برآورد شده است
که این مقدار هیزم معادل  ۲۳۳هزار اصله درخت بلوط است .به این ترتیب در هر سال نزدیك به  1۸۲۵۳هکتار
اراضی جنگل توسط خانوارهای عشایری کوچ رو از بین می رود.
نتیجه گیری :در این پژوهش تمرکز بر ارزیابی و بررسی اثرات تخریبی استفاده عشایر از هیزم و چوبهای جنگلی
جهت مصارف سوختی و تأثیر آن بر محیطزیست و جنگلها و مراتع میباشدکه ازاین منابع ساالنه بیش از ۴۸۸۸
هکتار را به شدت آسیب میرسانند.و نتایج توصیفی و استنباطی حاصل از تحقیق نیزنشان میدهد که در بعد
اجتماعی اقتصادی تحوالت مطلوبی در وضعیت آنها ،ایجاد شده است.
کلمات کلیدی :جنگلها و مراتع  ،اسکان  ،حاشیه زاگرس استان خوزستان.

-9مقدمه
تغییرات اساسی مشاهده شده در ساختار های عمودی و افقی جنگل های گستره زاگرس از قبیل کاهش ،اختالل و تهدید
تنوع زیستی اعم از گیاهی و جانوری این زیست بوم ارزشمند کشور ،گواه این حقیقت تلخ است که؛ افزایش جمعیت و اقتصاد
معیشتی وابسته جوامع محلی به جنگل ها و بی توجه ای به ظرفیت تولید محدود این منابع ،در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب
با توانمندی های اکولوژیکی منطقه زاگرس ،سرنوشتی ناخوشایند و دهشتناکی را برای این اندوخته آبی ارزشمند ایرانیان رقم زده
است (.پیرنیا 1۳۴1 ،ص.)۲۴۵قرن بیستم را قرن توسعه ی علوم و فنون و حاکمیت دانش و تکنولوژی لقب داده اند ،اما از دیدگاه
دیگر این قرن را باید قرن مظلومیت منابع طبیعی و انهدام مراتع نام نهاد بحرانی که کشور ما نیز قادر به گذر به سالمت از آن
نبوده و چالشهایی چون تخریب شدید مراتع روز به روز خود را به گونه ای آشکارتر می نمایاند معضلی که برنامه های خوش
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بینانه و البته گاه غیر واقع بینانه ی ا صالح و مدیریت آن بیش از هر چیز موجب تحمیل هزینه های سنگین مادی و معنوی بر
کشور گردیده است(پاپزن ،و افشارزاده ،1۳۴۱ ،ص ۸۴۱ـ  .)۸۴۴با گذشت بیش از  ۸۳سال از آغاز تهیه ی طرح های جنگل داری
در جنگل های زاگرس ،تصمیم سازی های متفاوتی برای این جنگل ها به اجرا در آمده است.در اکثر موارد تصمیم سازی هایی
که دستاورد مباحث کارشناسی و کالبد شکافی فنی و تخصصی تصمیم باشدوجود نداشته است .به نظر می رسد در شناخت دقیق
این جنگل ها و الزام های مدیریت آنها ،تا کنون اقدام های نهادینه ضروری صورت نپذیرفته است (ابراهیمی رستاقی 1۳۴۸ ،ص
 .)۸۴۱چرای سنگین و بیش از حدظرفیت مراتع و جنگل ها ،استفاده روستائیان از چوب جنگل برای تأمین سوخت ،ساخت
پرچین و ساختمان و استفاده های غذایی انسان ودام از بذر درختان ،در تخریب این جنگل ها نقش دارد .این عوامل سبب شده
اند خاک منطقه نیز دستخوش تغییرات زیاد شود.براین اساس ،بهره برداری و دیگر دخالت ها در عرصه های جنگلی می تواند
ترکیب و تنوع گونه ای را به شدت تحت تأثیر قراردهد( )Takafumi, Hiura 257(3) 843–857 2012زندگی عشایری به مراتب
نسبت به دو نظام روستانشینی و شهرنشینی با دشواری بیشتری همراه می باشد که از سوی برنامه ریزان و متخصصین مربوطه
به منظور ارتقاء کیفیت این شیوه از زندگی ،راهبردهای گوناگونی ارائه گردیده است  .از جمله راهبردهایی که در گوشه و کنار
کشور به مرحله عملیاتی و اجرا در آمده اند ،اسکان عشایر می باشد که از آغاز قرن بیستم اقدامات پردامنه و گاه خشونت آمیزی
از سوی حکومتها جهت اسکان آنان اعمال شده است(شاطری ،حجی پور .1۳۱۳ ،ص 1۴ـ.)۲۱بررسی پوشش گیاهی در یك
زیستگاه می تواند عامل در سنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش بینی وضعیت آینده منطقه به شماررودsrivastata, et al, (.

 .)K25: 531- 537.2015درتحقیقی که با هدف شناخت آگاهی عشایر و روستاییان نسبت به تخریب منابع طبیعی و عوامل آن
در دهستان بازفت استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت .نتایج حاصله بیانگر آن است که کلیه بهرهبرداران مناطق فوق آگاهی
و دانش الزم را نسبت به تخریب منابع طبیعی و عوامل آن دارند اما مسائلی از قبیل عدم مالکیت مراتع و جنگلها ،بوتهکنی برای
سوخت ،بهم خوردن نظام ایلیاتی در کوچ ،رقابت در چرای دام ،عدم وجود زمینهای مسطح برای کشاورزی و غیره باعث میشود
که ناخواسته به تخریب منابع اقدام کنند(.خورشیدی ،و انصاری ۳۱۳،ص ۱۵ـ  .)11۳درتحقیقی که به بررسی وضعیت اقتصادی
و معیشتی افرادی از ایل قشقایی که هنوز کوچرو هستند و به دامداری مشغول هستند پرداختند .نمونهی موردی بررسی
طایفهی دره شوری ،تیره ی اصالنلو است .هدف از این تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و تحوالت بوجود آمده در اقتصاد خانوارها
بخصوص پس از هدفمند شدن یارانه ها و همچنین بررسی رضایتمندی این دو گروه از تیره نسبت به وضعیت زندگی و معیشتی
خود است .طبق بررسیهای به عمل آمده در سالهای اخیر به علت خشکسالی از باغها و زمین زراعی خود هیچ در آمدی نداشتهاند
و اقتصاد آنها تنها بر پایه دامداری گشته است .نتایج بررسی میدانی نشان میدهد که اگر خانوارهای عشایری دارای دام
کافی(حدوداً ۲۳۳راس)باشند نسبت به خانوارهای اسکان یافته رضایت بیشتری دارند( .یاسوری ،و کشوری .)1۳۱۳ ،در این
پژوهش تمرکز بر ارزیابی و بررسی اثرات تخریبی استفاده عشایر از هیزم و چوبهای جنگلی جهت مصارف سوختی و تأثیر آن بر
محیطزیست و جنگلها و مراتع میباشد .و میزان تخریب (هکتار) منابع جنگلی و مرتعی نیز در وضعیت موجود بررسی شده و
همچنین وضعیت آینده جنگلها را در صورت ادامه روند فعلی بررسی خواهد شد .این پژوهش نیز میتواند گامی در راستای
حفاظت و نگهداری از محیطزیست و کاهش آلودگیهای ناشی از آن قلمداد شود ،حفظ جنگلها و مراتع ،استفاده مناسب از منابع
خدادادی و ایجاد تعادل منطقی بین نیاز مصرف کنندگان ( در این جا عشایر ) و منابع موجود ( در این جا جنگلها و مراتع ) از
مهمترین اهداف این پژوهش خواهد بود .طرح زاگرس برای بهره برداری پایداراز مناطق زاگرس برنامه ریزی شده ،بنابراین اگر
این طرح با شکست مواجه شود به تخریب جنگل های بسیار با ارزش زاگرس می انجامد ،اما در صورت کسب نتیجه ما زاگرسی
داریم که تمامی مبانی بهره برداری و استفاده از آن پایدار خواهد بود و نسل های آینده نیز خواهند توانست از آن استفاده کنند.
(مجله قانون جامعه ،ص  1۲،1۱فروردین .)1۳۱۳

-۲روش تحقیق
در این پژوهش ،ترکیبی از روشهای آماری ،اسنادی ،توصیفی -تحلیلی و کتابخانهای میباشد.و با توجه به اطالعات در
دسترس ،وسعت منطقه مورد مطالعه و هدف این بررسی؛ به کمك تجزیه و تحلیل و تطابق های آماری مورد استفاده قرار گرفته
است .مطالعه حاضر از نوع کاربردی -توسعهای است.که این باعث شده است بخشهایی از تحقیق ،جنبه توصیفی به خود بگیرد و
در بخشهایی دیگر از شیوه تحلیلی استفاده شده است.منطقه مورد مطالعه شهرستانهای عشایری حاشیه زاگرس استان خوزستان
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را در بر میگیرد .استان خوزستان در سمت غرب،جنوب غرب کشور بین طولهاى جغرافیایى َ ۸۳و  ۸۴تا َ ۳۳و  ۵۵شرقى و
عرضهاى جغرافیایى َ ۵۴و  ۲۱تا َ ۳۳و ۳۳شمالى قرار دارد .این استان از سمت شمال و شمال غرب به استان های لرستان و ایالم،
از سمت غرب به کشور عراق ،از سمت شرق به استان های چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد ،از سمت جنوب شرق به
استان بوشهر و از سمت جنوب به آب های نیلگون خلیج فارس محدود می شود .جامعه مورد مطالعه تعداد  ۱۳کانون عشایر
استان میباشدکه در قالب سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند .و از این تعداد  1۴کانون به عنوان نمونهآماری مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفتند .دادههای موردنیازبا استفاده ازروش میدانی وازطریق اجرای پرسشنامه های خانوارهای عشایری جمع آوری گردید.
گروه اول خانوارهایی که در حال حاضر نیز همچنان به به زندگی کوچروی ادامه میدهند ،گروه دوم خانوارهایی که به صورت
سنتی و خودجوش در کانونهای توسعه اسکان یافتهاند .دسته سوم و یا گروه سوم عشایر ،آن دسته از خانوارهایی هستند که به
صورت برنامهریزی شده و در قالب طرح اسکان اختیاری عشایر در کانونهای توسعهای که کانونهای هدایتی خوانده میشوند
استقرار یافتهاند .و از این تعداد کانون  1۴کانون به عنوان نمونهآماری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .به منظور پیشبرداهداف
این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی بهره جسته ایم  .در روش اسنادی به مطالعه و بررسی کتب ،مجالت و دیگر اسناد
مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شده و در روش پیمایشی از تکنیك های مشاهده مستقیم ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه
استفاده شده است .به منظور محاسبه میزان تخریب جنگل ها و مراتع و بوته زارهای تو سط عشایر با بهره گیری از اطالعات به
دست آمد .از پرسشنامههای که بیانگر مقدار مصرف سوخت (هیزم و بوته ) خانوار عشایری میباشد ،میزان مصرف سوخت سالیانه
تمامی خانوارهای عشایری به تفکیك خانوارهای اسکان یافته و کوچرو تخمین گردید و بر مبنای وزن و حجم تقریبی هر درخت
بلوط تعداد درختانی که جهت مصرف سوخت خانوار ،قطع ،و مورد استفاده قرار گرفته بود .ضمن بازدیدهای میدانی و مشاهدات
انجام شده تعیین گردید  ،تعداد درختان بلوط در هر هکتار شمارش و بر آورد گردید (میانگین در هر هکتار  ۳۵اصله درخت
بلوط وجود دارد ) محاسبات انجام شد .و برای محاسبه تقریبی میزان مصرف بوته و تخریب بوتهزارها توسط خانوارهای عشایری
نیمی از خانوارهای عشایری مستقر در کانونهای خودجوش (حمایتی) و هدایتی و تمامی خانوارهای کوچرو مد نظر قرار گرفت.
و بطور میانگین مصرف ماهیانه برای هر خانوار  ۲کیلوگرم بوته و خار در نظر گرفته شده است .در ضمن ،میانگین تولید هر هکتار
زمین مرتعی حدود  1۲۳کیلوگرم علوفه لحاظ گردیده است ،و میزان تخریب برآورد گردید .وبا استفاده از نرم افزار Excel
محاسبات انجام گرفت.

-3یافته ها
-9-3احتساب تقریبی میزان هیزم مصرفی وتخریب جنگل توسط عشایر
تمامی خانوارهای عشایری اسکان یافته در کانونها از سوختهای جنگلی (هیزم) استفاده میکنند :
هیزم کیلوگرم مصرف روزانه خانوارها  ۲۳ = ۲۲۴۳۳۳کیلوگرم ×  11۸۳۳خانوارهای اسکان یافته
کیلوگرم مصرف سالیانه خانوارها  ۳۳ = ۴۲۳۴۳۳۳۳روز ×  1۲ماه × ۲۲۴۳۳۳
( )M3مترمکعب هیزم

)) Kgکیلوگرم هیزم
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فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

 ۴۸۸۸هکتار تخریب جنگل های بلوط توسط خانوارهای عشایری اسکان یافته (با فرض کوچرو بودن) (سالیانه)،همانگونه که
مشاهده میشود (محاسبات انجام شده در باال) چنانچه خانوارهای ساماندهی شده به همان شیوه سنتی به زندگی ادامه میدادند
و در کانونهای خودجوش و هدایتی اسکان نمییافتند سالیانه حدود  ۴۸۸۸هکتار از اراضی جنگلی با غالبیت درختان بلوط
تخریب میگردید در حالی که اکنون با برنامه ریزیهای بعمل آمده (برق رسانی  ،احداث جایگاه های توزیع سوخت فسیلی و
سایر خدمات رفاهی) این مقدار به کمترین مقدارخود در سطح استان افت پیداکرده است.

-۴بحث و نتیجه گیری
نقطه شروع توسعه اجتماعات عشایری شکل گرفتن درک درستی از نیازهای مردم و پس از آن پایش دستاوردهای توسعه
است .سنجش کیفیت زندگی ابزار مناسبی برای چنین درکی عرضه می کند ،زیرا مطالعه کیفیت زندگی راهی بین مسئوالن
عشایری محلی و شهروندان برای تعاملی سازنده که منجر به تفسیر و بحث در مورد موضوعات کلیدی موثر بر زندگی مردم می
شود ،باز می کند .معمول ترین شیوه برای سنجش کیفیت زندگی ،توسعه شاخص های کیفیت زندگی است.زندگی عشایری رابطه
تنگاتنگی با طبیعت بویژه جنگل و مرتع دارد به گونهای که میتوان آن را بخش جدایی ناپذیر زندگی عشایری برشمرد .وابستگی
شدید دامهای عشایر به مراتع ،تأمین نیاز انرژی حرارتی خانوارها از سوختهای جنگلی ،استفاده از میوهها و محصوالت جنگلی از
جمله مواردی است که می توان به آن ها اشاره کرد ،در واقع می توان این چنین بیان داشت که زندگی کوچروی بدون جنگل و
مرتع امری ناممکن است .اقتصاد خانوارهای عشایری که بر مبنای دام و دامداری استوار است وبر محور مراتع میچرخد و هرگونه
دست اندازی غیر اصولی و علمی که موجب تضعیف و یا تخریب منابع جنگلی و مرتعی گردد ،بصورت مستقیم بر نحوه و چگونگی
منبع درآمد خانوارها که همان اقتصاد تك بعدی بر پایه دامداری است اثرگذار خواهد بود ،بنابراین هرگونه آسیب و خسارت به
منابع طبیعی (جنگل ،مرتع) بار منفی زیادی بر پیکره اقتصاد شکننده عشایر وارد خواهد آورد زیرا تخریب مراتع ،افزایش هزینه
نگهداری دامها را در پی خواهد داشت و عشایر به ناچار جهت نگهداری دامهای خود که تنها منبع درآمدیشان قلمداد میگردند
این افزایش هزینه را با کاهش مایحتاج مورد نیاز و ضروری خانواده پوشش میدهد که این امر به نوبه خود موجب کاهش رفاه و
آسایش افراد خانواده میگردد که در این میان کودکان و سالخوردگان بیشترین آسیب را میبینند .ناگفته نماند که اغلب عشایر
تا حدودی از عواقب ناشی از تخریب جنگلها و مراتع آگاهی دارند ولی در پارهای از موارد و مواقع ناگزیر اقداماتی انجام میدهند
که منجر به آسیب رسیدن به این منابع میگردد .به عنوان مثال مناطقی که از امکانات سوخت رسانی بهرهمند نیستند و هیچگونه
خدماتی در زمینه تأمین سوخت عشایر ارائه نمی گردد ،شرایط را به گونهای رقم می زند که عشایر به ناچار جهت تأمین انرژی
حرارتی به منظور پخت و پز و گرمایش اقدام به بوته کنی و یا قطع درختان نمایند .بدیهی است در صورت ارائه خدمات و تسهیالت
سوخت رسانی به این مناطق ،مصرف هیزم و در نتیجه قطع درختان به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و از فشار بر منابع
جنگلی و مرتعی کاسته شده و در نتیجه به بهبود وضعیت محیط زیست کمك خواهد شد.
وازآنجاییکه تمامی خانوار کوچرو (درحال حاضر)  11۸۳۳خانوارند که در کانونهای توسعه هدایتی و حمایتی اسکان یافته
باشند اثرات آنرا بر منابع طبیعی (جنگلها) مورد بررسی قرار میدهیم همانگونه که گفته شد خانوارهایی که با برنامهریزی و
براساس شاخصههای سازمان امور عشایر ایران در مناطق و شهرکهای عشایری اسکان داده میشوند ،وابستگیشان به سوختهای
جنگلی (هیزم و  )...به شدت کاهش یافته و می توان ادعا کرد که دیگر تهدیدی برای محیط زیست و منابع طبیعی به شمار
نخواهند آمد .بدیهی است تحقق چنین امری مستلزم برنامهریزی (فراهم نمودن زمینه اشتغال برای افراد خانوار ،تأمین نیازهای
آموزشی ،رفاهی ،خدماتی و  )...همه جانبه است ،بنابراین پرداختن به این امر مهم نه تنها الزم بلکه ضرورتی انکار ناپذیر است و
اگر در کوتاه مدت هزینه هایی را متوجه دوایر دولتی و در سطح کالن ،دولت مینماید ولی در میان مدت و بلند مدت اثرات مثبت
و ماندگاری برجای خواهد گذاشت که تمامی جوامع اعم از عشایری ،روستایی و شهری از آن بهرهمند خواهند شد .در حقیقت با
اسکان خانوارهای کوچرو سالیانه از تخریب  ۴۸۸۸هکتار از اراضی جنگلی (درخت بلوط) جلوگیری بعمل خواهد آمد
استفاد از هیزم و بوته به عنوان سوخت مصرفی موجب تخریب جنگلها و مراتع میشود .در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه
مشاهده و برآورد و محاسبه ،مشخص گردید بطور میانگین هر خانوار عشایری در طول سال حدود  1/۲۵هکتار از اراضی جنگل و
مرتع را تخریب و یا دست کم آسیب وارد میکند .البته شدت و سرعت این تخریب و آسیب ،در بین خانوارهای عشایری وابستگی
و رابطه تنگاتنگی با نوع کوچ ،منطقه استقرار ،راههای ارتباطی ،فاصله عشایر با مراکز خدماتی و رفاعی و  .....دارد ،ولی بطور
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میانگین هر خانوار عشایری در روز بیش از  ۲۳کیلو گرم هیزم مصرف میکند ،بنابراین در هر سال در مجموع (میزان مصرف
خانوارهای عشایری نزدیك به  ۱۲میلیون کیلو گرم هیزم است که این مقدار هیزم معادل ۲۳۳هزار اصله درخت بلوط به ارتفاع ۵
متر و قطر  ۸۳سانتیمتر است .براساس محاسبات انجام شده میزان تراکم  ۳۵اصله در هر هکتار است که به این ترتیب در هر
سال نزدیك به  1۸۲۵۳هکتار اراضی جنگل توسط خانوارهای عشایری کوچرو از بین برود بنابراین در مجموع در وضیعت موجود
عشایری است از خوزستان ساالنه بیش از  ۴۸۸۸هکتار از اراضی جنگل را تخریب و یا به شدت آسیب میرسانند .این پژوهش
بیانگر این است که عشایر استان خوزستان عالوه بر آسیب رساندن به منابع جنگل ،اراضی مرتع را نیز به شدت مورد تهدید قرار
داده و بنابراین نقش عشایر در تخریب ارامش جنگل و مرتع با استناد به نتایج به دست آمده از تحقیق و پژوهش صورت گرفته،
به اثبات میرسد ،و طرح اسکان عشایر میتوان با توجه به جایگزینی سوختهای فسیل به جای سوختهای طبیعی نقش موثری
در کاهش تخریب مراتع و جنگل توسط عشایر داشته باشد .بررسی جامعه عشایر و وضعیت اسکان به ویژه در مناطق مورد مطالعه
نشان دهنده گسترده بودن مسائل مختلف است که در صورت عدم توجه به آنها و نداشتن برنامه های راهبردی کارآمد ،منجر به
افزایش فاصله توسعه نیافتگی این جامعه با جوامع شهری و روستایی خواهدشد .و طرح اسکان عشایر می تواند با توجه به جایگزینی
سوختهای فسیلی به جای سوختهای طبیعی نقش موثری در کاهش تخریب مراتع و جنگل توسط عشایر داشته باشد .یکی از
این گروهها ،عشایر بوده ،که این امر موجب اسکان عشایر به دو روش با برنامه و بدون برنامه(خود جوش) گردید .دیگر اینکه یافته
های توصیفی نشان از آن دارند که کیفیت محیطی در سطح کانون های اسکان مورد مطالعه بسیار پایین است .به گونه ای که
روش های جمع آوری زباله یا جایگاه دفن زباله و فضوالت حیوانی وجود ندارد و در فصل زمستان منجر به بروز مشکالت متعددی
برای ساکنان کانون های اسکان مورد مطالعه می شود .نارضایتی از کیفیت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ،عدم رضایت از
جایگاه توزیع مواد سوختی در سطح پایینی ارزیابی شده است .امادر مقابل ،از میان مولفه های موثر بر کیفیت زندگی ،فقط کیفیت
تعامل و همبستگی اجتماعی به دلیل وجود روابط صمیمانه میان اعضای خانواده ها ،روابط صمیمانه میان همسایگان پایبندی به
آداب و رسوم ،شرکت ساکنان در مراسم عزاداری و شادی باالتر از حد متوسط ارزیابی شده است.

پیشنهادات
1ـ انجام مطالعات جامع در مورد منابع مادی و انسانی موجود در مناطق مورد مطالعه.
۲ـ ایجاد شهرکهای عشایری جهت اسکان دائم عشایر.

۳ـ ارتقاء سطح برخورداری از خدمات آموزشی -بهداشتی ،ارتباطی و  ...با توجه به ویژگی های جامعه عشایری از نظر مشکالت
دسترسی به امکانات زیر بنایی و خدماتی.
۸ـ برق رسانی به محل تجمع عشایر (کانون ها).
۵ـ جهت گیری برنامه های توسعه به سمت تحول اقتصادی و رفع مشکل بیکاری و ایجادفرصت های شغلی جدید؛
-۱گاز رسانی به مناطق عشایری (کانون ها) .
۴ـ جذب سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی در جهت استفاده از نیروی کار
۴ـ تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان و اتخاذاقدامات الزم برای رسیدن به
اهداف مورد نظر؛
۱ـ تمرکز عمده برنامه بر فعالیت های کشاورزی ،دامداری صنعتی و نیمه صنعتی به منظور رفع مشکل بیکاری و درآمد مردم؛
1۳ـ توجه به رویکرد جامع( نگرش سیستمی )و راهبرد توسعه پایدار برای تدوین برنامه ها ،درراستای ارتقاء شاخص های
رشد و توسعه اقتصادی -اجتماعی ،محیطی جامعه عشایر.
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چکیده
توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی را به ارمغان آورد.
این بخش نه تنها قادر به ایجاد اثرات مثبت اقتصادی مستقیم است بلکه میتواند برای سایر بخشها نیز به عنوان
محرکی عمل کرده و موجب شکوفایی آنها شود.محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر منطقه به شمار می
آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یکروزه در سراسر جهان می باشد .که شکل گیری
گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر اهمیت آن افزوده است .این افزایش
تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی اجتماعی ناشی از بهره اقتصادی و تأثیرات ناشی از حضور
گردشگران در محیط آسیب پذیر روستایی منجر به افزایش روز افزون توجه به مسائل پایداری توسعه در گردشگری
روستایی گشته است.با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار گردشگری روستایی در این پژوهش بر آنیم که ببینیم
آیا می توان با استفاده از کیفیت زندگی موجود در بین ساکنان روستا ،دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را
تسهیل کرد و هزینه های الزم برای دستیابی به این هدف را کاهش داد.در همین راستا روستای ورکانه به عنوان
یکی از مقاصدی که در سال های اخیر با استقبال گسترده گردشگران رو به رو شده است اما متأسفانه به دلیل
نبود برنامه ای منسجم برای توسعه پایدار گردشگری شاهد بروز آثار منفی اقتصادی و فرهنگی بوده است ،برای
مطالعه انتخاب شد .جامعه آماری بر طبق سرشماری سال  ۳۳۳ ، 1۳۱۱نفر بودند که از این تعداد 1۴۵ ،نفر به
عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند .ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه بوده است و سواالت بر اساس
طیف  ۵تایی لیکرت سنجیده شدند .برای ارزیابی مدل پژوهش از نرم افزارهای آماری لیزرل و  SPSSاستفاده
شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی صورت گرفت .یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین
همبستگی بین شاخص درامد -کیفیت زندگی و توسعه پایدار وجود دارد .در مجموع از تجزیه و تحلیل یافته های
پژوهش می توان نتیجه گرفت کیفیت زندگی بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری تأثیر دارد.

کلید واژه :کیفیت زندگی ،توسعه پایدار گردشگری ،روستای ورکانه

-9مقدمه
بنابر اعالم "سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل" ( ،)UNWTOبه رغم بی ثباتیهای اقتصادی ،آمار گردشگران بین المللی
برای نخستین بار در سال  ۲۳1۲از مرز یك میلیارد نفر عبور کرده است .باتوجه به این رشد چشمگیر و اهمیت اقتصادی،
گردشگری ابزاری کارآمد برای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مناطق مقصد به شمار می رود .در عصر حاضر
،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان ،ابزاری برای ایجاد درآمد ملی
،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم  ،اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود(.راتناسوونگچی)۲ ،۲۳۳۵ ،1
این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال  1۱۴۳به بعد در نوشتارهای توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه
صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه  1۱۱۳با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر
1Rattanasuwongchai
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فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری (میزبان)،آغاز شد(چویی .)۲۳1۳ ،1این روند در سال
 1۱۴۳با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع
گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید.
در بحث کیفیت زندگی جوامعی که در آنها کیفیت زندگیبه عنوان مولفه اساسی نقش دارد نسبت به سایر جوامع دارای
پیشرفت و عملکرد بهتری در گردشگری پایدار می باشند .چرا که کیفیت زندگی از نوع سرمایه هایی است که در ارتباط با دیگران
شکل می گیرد و همانطور که می دانیم گردشگری یك صنعت خدماتی است و افراد و ارتباطات آنها به عنوان بازیگران اصلی
مطرح می شوند .بر این اساس کیفیت زندگی با ایجاد اعتماد متقابل و در گیر کردن افراد در شبکه های انسانی موجب بهبود
روابط انسانی  /پایبندی مردم به هنجارهای اجتماعی شده در نتیجه در جوامعی که از کیفیت زندگی باالتر برخوردار هستند میزان
بزهکاری و جرایم اجتماعی کاهش یافته در نتیجه افزایش امنیت جامعه را به همراه داشته که این خود زمینه جذب گردشگر را
فراهم می کند.
در این راستا در این پژوهش محقق در نظر دارد با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی  ،میزان دستیابی به توسعه پایدار
را در روستای ورکانه همدان به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری روستایی کشور بررسی کند.
روستای ورکانه یکی از روستاهای دهستان الوندکوه شرقی در شرق شهرستان همدان است که در دامنه جنوبی زاگرس مرکزی
قرار گرفته است آن چیزی که ورکانه را برای مسافران تماشایی کرده ،بافت دیدنی روستا است؛ کوچه پس کوچهها و خانههای
سنگی ،روستا را تبدیل به یك منطقه شگفتانگیز کرده روستای ورکانه همدان یکی از شش روستای گردشگری همدان است که
نام آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و بهعنوان منطقه ویژه گردشگری کشور مطرح شد.

-۲بیان مسئله
با کاهش صنایع سنتی روستایی ۲مانند کشاورزی ،استخراج معدن ،جنگلبانی در طی چند دهه گذشته  ،بسیاری از جوامع
روستایی نیازمند اشکال جایگزین برای تقویت پایه های اقتصادی خود شدند  .بنابراین جوامع روستایی در پی یافتن صنایعی
برای تقویت و متنوع ساختن اقتصاد خود بر آمدند .گردشگری روستایی به عنوان یکی از اولین صنایعی که می تواند به تنوع
اقتصادی جوامع محلی کمك کند شناخته شد .توسعه گردشگری همواره با آسیب رساندن به محیط زیست همراه بوده است و
این تخریب ها می تواند منجر به از دست دادن منابع و سبب تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شود.
زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی مشارکت کنند  ،توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محلی
پذیرفته می شود .مطالعات مختلف نشان می دهند که کیفیت زندگی توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد .از جمله
یون )۲۳1۲( ۳بیان کرده است که بیشتر اشکال کیفیت زندگی نگرش ساکنان و میزان حمایت آنان از توسعه پایدار گردشگری را
تحت تاثیر قرار می دهند.
مکبث و همکاران  )۲۳1۳(۸بیان کردند که توسعه گردشگری به سطح مشخصی از کیفیت زندگی ،سیاسی و فرهنگی نیاز
دارد تا بتواند یك ابزار موفق توسعه روستایی باشد و اینکه جوامع روستایی را پایدار نگه دارد .همچنین پژوهش های قبلی که در
این زمینه انجام شده است نشان می دهد که حسن انجام کار و درامد ساکنان در جامعه میزبان از اولین اجزای اساسی توسعه
پایدار هستند .و در طی زمان تجربیات نشان داده است که بدون درامد  ،حمایت و مشارکت جامعه محلی نمی توان صنعت پایدار
گردشگری را ایجاد کرد ( چو و جمال.)۲۳۳۱ ،۵
فعالیت اجتماعی محلی هم می توانند بصورت افقی و عمودی خود را گسترش دهندو فعالیت اجتماعی افقی در خانواده ها
و فعالیت اجتماعی عمودی در سازمان ها  ،مناطق و کشور ها به وجود می آیند .جامعه ای که از فعالیت اجتماعی افقی قوی
تشکیل شده است از کیفیت زندگی اجتماعی الزم برای ایجاد فرصت های جدید مانند توسعه گردشگری برخوردار خواهد بود .
همچنین جامعه ای که دارای فعالیت اجتماعی عمودی قوی است ،در برابر گردشگری ذهنیتی روشن تر و بازتر دارد (مکبث ،
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 .)۲۳1۳در همین راستا محقق در نظر دارد به بررسی امکان دستیابی به توسعه پایدار از طریق تقویت کیفیت زندگی اجتماعی
افراد جامعه محلی بپردازد  .چرا که هر جا کیفیت زندگی باالتری وجود دارد می توان انتظار داشت سطح باالتری از عملکرد تحقق
یابد.

-3روش تحقیق
دراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از روش مدل معادالت ساختاری برای بررسی رابطه توسعه پایدار و
کیفیت زندگی استفاده شد .در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات عالوه بر بهرهگیری ازمنابع کتابخانهای همچون کتابها،
مقاالت ،مجلهها ،متون اینترنتی ،گزارشات علمی و پایان نامهها و ...وازپرسش نامه با توجه به هدفهای پژوهش و ماهیت آن به
عنوان مناسب ترین روش برای گردآوری اطالعات مورد نیاز ،استفاده شده است.
با توجه به هدف پژوهش و موضوع تحقیق و با در نظر گرفتن این نکته که پژوهش در راستای بررسی رابطه بین کیفیت
زندگی و توسعه پایدار گردشگری می باشد بنابراین جامعه آماری این تحقیق را ساکنین روستای ورکانه همدان تشکیل می دهند.
و با توجه به آمار سرشماری سال 1 1۳۱۵روستای ورکانه دارای  ۳۳۳نفر جمعیت می باشد ،که به منظور تعیین حجم نمونه
از  :فرمول کوکران استفاده شده است .بنابراین تعداد  1۴۵نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است .روش نمونهگیری به صورت
تصادفی بوده است.
برای جمع آوری دادهها و اطالعات این تحقیق عالوه بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای هم چون کتب ،مجالت ،گزارشهای
علمی و پایان نامهها از پرسش نامه به عنوان ابزاری جهت سنجش دیدگاه جامعه محلی استفاده شده است .این تحقیق ،شامل ۲
پرسش نامه میباشد .پرسش نامه اول به بررسی توسعه پایدار گردشگری در روستای ورکانه میپردازد و پرسش نامه دوم کیفیت
زندگی موجود بین جامعه محلی را اندازه گیری میکند .برای طراحی پرسش نامههای پژوهش از طیف  ۵تایی لیکرت استفاده
شده است.
آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSS19
تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول ۲با نرم افزار LISREL8.8
تحلیل مدل معادالت ساختاری ۳با نرم افزار LISREL8.8

-۴فرضیه اصلی
 .1بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

-۵فرضیههای فرعی
.1
.۲
.۳
.۸

شاخص درامد-کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص فعالیت اجتماعی -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص اعتماد -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص رضایت از تامین نیازها  -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.

-۱یافته های تحقیق
-9-۱آزمون فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده
دراین بخش به کمك تحلیل رگرسیون ساده به بررسی فرضیههای فرعی پژوهش میپردازیم .در این آزمون مقدارR Square

نشان دهنده این است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل میباشد .و  ،Rضریب همبستگی
میباشدکه همیشه بین  ۳و  1میباشد .درقسمت  ANOVAاگر  sigکمتر از  ۳/۳۵باشد ،فرض صفر رد میشودو معادله
رگرسیون خطی میباشد.
1http://www.amar.org.ir/

)Confirmatory Factor Analysis (CFA
)Equation Modeling(SEM

2

3Structural

۳۵

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

-۲-۱تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول
شاخص درامد -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد H 0 :

شاخص درامد-کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری داردH1 : .
همان طور که درجدول مشاهده میشود ،مقدار ( ANOVA)sigکمتر از  ۳/۳۵میباشد ،بنابراین فرضیه  H 0رد میشود
که نشان دهنده رابطه خطی بین درامد و توسعه پایدار میباشد .مقدار  R Squareبرابر با  ۳/۱۳۵میباشد که بیانگر این مطلب
است که ۱۳/۵درصد از تغییرات توسعه پایدار ،تحت تاثیر درامد میباشد.
جدول : 9نتایج آزمون رگرسیون بین درامد و توسعه پایدار گردشگری
متغیر مستقل

متغیر وابسته

R square

Sig

R

نتیجه

درامد

توسعه پایدار

۳/۱۳۵

۳/۳۳۳

۳/۴۴۴

تأیید

-3-۱تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم
شاخص فعالیت اجتماعی -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد H 0 :

شاخص فعالیت اجتماعی -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد H1 :
همان طور که درجدول مشاهده میشود ،مقدار ( ANOVA)sigکمتر از  ۳/۳۵میباشد باشد ،بنابراین فرضیه  H 0رد
میشود که نشان دهنده رابطه خطی بین شبکه و توسعه پایدار در روستای ورکانه همدان میباشد .مقدار  R Squareبرابر با
 ۳/۵۳۸میباشدکه بیانگر این مطلب است که  ۵۳/۸درصد از تغییرات توسعه پایدار در روستای ورکانه همدان ،تحت تاثیر
فعالیت اجتماعی میباشد.
جدول  :۲نتایج آزمون رگرسیون بین شبکه و توسعه پایدار
متغیر مستقل

متغیر وابسته

R square

Sig

R

نتیجه

فعالیت اجتماعی

توسعه پایدار

۳/۵۳۸

۳/۳۳۳

۳/۱۴1

تایید

-۴-۱تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم
شاخص اعتماد -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد H1 :
شاخص اعتماد -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد H 0 :

همان طور که درجدول مشاهده میشود ،مقدار ( ANOVA)sigکمتر از  ۳/۳۵میباشد ،بنابراین فرضیه  H 0رد میشود
که نشان دهنده رابطه خطی بین اعتماد و کیفیت زندگی میباشد .مقدار  R Squareبرابر با ۳/۳۴۱میباشدکه بیانگر این مطلب
است که  ۳۴/۱درصد از تغییرات توسعه پایدار ،تحت تاثیر اعتماد میباشد.

جدول : 3نتایج آزمون رگرسیون بین اعتماد و توسعه پایدار گردشگری

۳۱

متغیر مستقل

متغیر وابسته

R square

Sig

R

نتیجه

اعتماد

توسعه پایدار

۳/۳۴۱

۳/۳۳۳

۳/۱1۳

تأیید
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-۵-۱تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم
شاخص توجه به تامین نیازها -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد H 0 :

شاخص توجه به تامین نیازها  -کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد H1 :
همان طور که درجدول مشاهده میشود ،مقدار ( ANOVA)sigکمتر از  ۳/۳۵میباشد ،بنابراین فرضیه  H 0رد میشود
که نشان دهنده رابطه خطی بین ارزش و توسعه پایدار میباشد مقدار  R Squareبرابر با ۳/۸۵۳میباشدکه بیانگر این مطلب است
که  ۸۵درصد از تغییرات توسعه پایدار ،تحت تاثیر ارزش میباشد.
جدول : ۴نتایج آزمون رگرسیون بین توجه به تامین نیازها و توسعه پایدار گردشگری
متغیر مستقل

متغیر وابسته

R square

Sig

R

نتیجه

رضایت از تامین نیازها

توسعه پایدار

۳/۸۵۳

۳/۳۳۳

۳/۴۳1

تایید

-7رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
با استفاده از خروجی جدول رگرسیون در آزمون فرضیات میتوان رابطه بین آنها را با استفاده از ضریب همبستگی  Rاز قوی
ترین تا کمترین شدت رتبه بندی نمود .باتوجه به جدول باالترین میزان همبستگیها دربین شاخصهای کیفیت زندگی و توسعه
پایدارگردشگری مربوط به درامدرضایت از تامین نیازهاو میباشد.
جدول :۱اولویت بندی شاخصهای تحقیق
مولفهها

کیفیت زندگی

توسعه پایدار

شاخصها

بارعاملی

 -1درامد

۳/۴۱

 -۲توجه به تامین نیازها

۳/۴1

 -۳اعتماد

۳/۵۵

-۸فعالیت اجتماعی

۳/۸۳

 -1بعد فرهنگی

۳/۴۴

 -۲بعد زیست محیطی

۳/۸۴

 -۳بعد اجتماعی

۳/۸۵

 -۸بعد اقتصادی

۳/۸1

-۴پاسخ به فرضیه اصلی پژوهش بر اساس روش معادالت ساختاری
-9-۴فرضیه اصلی اول
بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود ندارد H 0 :

بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد H1 :
مقدار آماره  Tبین شاخص های کیفیت زندگی و توسعه پایدار  ۳/۴۱،میباشد که خارج بازه منفی  ۲/۵۴تا مثبت  ۲/۵۴قرار
گرفته است ،بنابراین فرضیه  H 0رد میشود ونشان میدهد که کیفیت زندگی در سطح اطمینان  %۱۱بر متغیر توسعه پایدار
گردشگری تأثیر معناداری دارد و کیفیت زندگی باعث افزایش توسعه پایدار در روستای ورکانه همدان میشود.
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جدول  :7شاخصهای نکویی برازش مدل پژوهش و نتایج آن
شاخص برازش

مقدار بهینه

مقدار بدست آمده

نتیجه گیری

NFI

باالتر از ۳/۱

۳/۱۱

مناسب

NNFI

باالتر از ۳/۱

۳/۱۵

مناسب

CFI

باالتر از۳/۱

۳/۱۴

مناسب

RMSEA

کمتر از ۳/1

۳/۳۴۲

مناسب

GFI

باالتراز ۳/۱

۳/-۱۵

مناسب

AGFI

باالتر از ۳/۴

۳/۴۱

مناسب

PMR

هرچه کوچکتر و نزدیك به صفر

۳/۳1۱

مناسب

IFI

باالتر از ۳/۱

۳/۱۴

مناسب

کوچکتر از ۳

۲/1۳۵

مناسب

-1نتایج تحقیق
-9-1بررسی نتایج فرضیهها و آزمونهای آماری
در این بخش با توجه به بررسیهای کتابخانه ای و آماری صورت پذیرفته  ،نتایج تحقیق در سه بخش کلی بیان میشود.دربخش
اول نتایج مرتبط با کیفیت زندگی  ،دربخش دوم توسعه پایدار و بخش سوم نتایج مرتبط با رابطه کیفیت زندگی و توسعه پایدار
را شامل میشود.

بخش اول :نتایج مرتبط با کیفیت زندگی در روستای ورکانه همدان
به منظور مناسب بودن شاخصهای این متغیر تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت و نتایج نشان داد که به جز سه گویه مربوط
به شاخص رضایت از تامین نیازها که حذف شدند ،همه گویهها و شاخصها داری بار عاملی بیشتر از  ۳/۳و آماره  tباالتر از /۵۴
 ۲میباشند ،بنابراین هیچ یك از گویهها و شاخصها حذف نشده و معرف متغیر کیفیت زندگی بودهاند .بررسی سهم و رتبه هر
شاخص این متغیر نشان داد که درامد با بارعاملی  ۳/۴بیشترین سهم و فعالیت اجتماعی با بارعاملی۳/۸کمترین سهم را دارد.
این امر نشان دهنده اهمیت نقش درامد در میزان کیفیت زندگی می باشد .هم چنین از بین شاخصهای این متغیر ،درامد
دارای بیشترین همبستگی با توسعه پایدار می باشد .

بخش دوم  :نتایج مرتبط با توسعه پایدار در روستای ورکانه همدان
به منظور مناسب بودن شاخصهای این متغیر تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت و نتایج نشان داد که همه گویهها و
شاخصها داری بار عاملی بیشتر از  ۳/۳و آماره  tباالتر از  ۲ /۵۴میباشند ،بنابراین هیچ یك از گویهها و شاخصها حذف نشده و
معرف متغیر توسعه پایدار بودهاند .بررسی سهم و رتبه هر شاخص این متغیر نشان داد که بعد فرهنگی با بارعاملی  ۳/۴بیشترین
سهم و بعد اقتصادی با بارعاملی ۳/۸کمترین سهم را در این متغیر دارند .که این امر نشان دهنده اهمیت بعد فرهنگی می باشد

بخش سوم :نتایج مرتبط با رابطه بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار
بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار ،.یك فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شد .در بررسی رابطه کلی بین متغیرهای
اصلی در فرضیه اصلی از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج فرضیات فرعی با استفاده از رگرسیون
خطی بیان شد که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند .نتایج تحلیل عاملی فرضیههای اصلی پژوهش که همان مدل مفهومی
تحقیقمیباشند نشان دادکه تمامی متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی و توسعه پایدار از مقادیرتی (بیشتر از )1/۱۱وبارعاملی
(بیشتر از)۳/۳موردقبولی برخوردارند وبرای آنها شاخص مناسبی محسوب میشوند.و هیچ یك از این متغیرها حذف نشدند .برای
برازش مدل مفهومی تحقیق نیز از نرم افزار لیزرل و شاخصهای نکوئی برازش استفاده شد که همگی شاخصها مناسب و مدل
را تایید میکردند.
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-91بررسی نتایج فرضیات فرعی پژوهش
نتیجه فرضیه فرعی اول
درامد بین مردم روستا بر دستیابی به توسعه پایدار تأثیر می گذارد .زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی مشارکت
کنند ،توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محلی پذیرفته می شود و افراد برای اینکه بتوانند در بلند مدت همچنان
از گردشگری منتفع شوند با کمك یکدیگر سعی در حفظ منابع گردشگری خود(اعم از فرهنگی  ،زیست محیطی و  )...می نمایند.
بر همین اساس فرضیه ای مبتنی بر اینکه درامد در بین جامعه محلی تأثیر معناداری بر توسعه پایدار دارد تدوین شد و با  ۴گویه
به بررسی این شاخص پرداختیم .نشان داد که درامد بر توسعه پایدار در روستای ابیانه تأثیر معناداری دارد و  ۱۳/۵درصد از
تغییرات توسعه پایدار ناشی از درامد است .و بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هرچه میزان درامد در جامعه بیشتر باشد ،افزایش
توسعه پایدار را خواهیم داشت.

نتیجه فرضیه فرعی دوم
فعالیت اجتماعی بر دستیابی به توسعه پایدار تأثیرگذار است .کیفیت زندگی معموال درون فعالیت اجتماعی شکل می گیرد.
از آنجایی که میزان اعتماد و درامد درون فعالیت اجتماعی بیشتر است ،هر چه میزان فعالیت اجتماعی در درون جامعه ای بیشتر
باشد سطح باالتری از کیفیت زندگی را در آن جامعه می توان انتظار داشت در این راستا فرضیه ای مبتنی بر اینکه فعالیت
اجتماعی تأثیر معناداری بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری دارند تدوین شد و با  ۸گویه به بررسی وضعیت این شاخص
پرداختیم .نتایج در نشان داد که فعالیت اجتماعی بر کیفیت زندگی در روستای ابیانه تأثیر معناداری دارد و  ۵۳/۸درصد از
تغییرات توسعه پایدار ناشی از شبکه ها است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت هرچه فعالیت اجتماعی در جامعه ای قوی تر باشد،
توسعه پایدار به طور موثری از آن تاثیر میگیرد.

نتیجه فرضیه فرعی سوم
اعتماد بین ساکنین جامعه محلی بر دستیابی به توسعه پایدار تأثیر گذار است .اعتماد و عمل متقابل ،درامد را از طریق
کاهش هزینه های معامله افزایش می دهد چرا که افراد مجبور نیستند هزینه هایی را برای نظارت بر رفتار دیگران انجام دهند و
به جای آن به ایجاد اعتماد برای انجام کارهای جمعی و گروهی می پردازند.
اعتمادداشتن افرادبه یکدیگربه مثابه روغنکاری1یك دستگاه،موجب تسهیل فعالیتهای همکاری های افراددرانجمن
ها،نهادهاوسایرشبکه های اجتماعی میگردد .همچنین وجودسطوح باالیی ازاعتماد،فرصت مناسبی برای فعالیتهای مشارکتی
وهمکارانه فراهم مینماید .بر همین اساس فرضیه ای مبتنی بر اینکه اعتماد تأثیر معناداری بر توسعه پایدار دارد تدوین شد و با
 ۸گویه به بررسی وضعیت این شاخص پرداختیم .نتایج نشان داد که اعتماد بر توسعه پایدار تأثیر معناداری دارد و  ۳۴/۱درصد از
تغییرات توسعه پایدار ناشی از اعتماد بین ساکنین جامعه است .بنابراین می توان نتیجه گرفت هر چه اعتماد در جامعه ای قوی
تر باشد ،دستیابی به توسعه پایدار افزایش پیدا می کند.

نتیجه فرضیه فرعی چهارم
توجه به تامین نیازها ،درواقع حق کنترل یك فعالیت می باشندکه ازیك فرد (عامل)به دیگران انتقال می یابند هنگامی که
یك فعالیت خروجی هاو بازخوردهای مشابهی برای مجموعه ای ازافراددرپی دارد،ارزش های اجتماعی رخ می نمایند.
ارزش های همکاری متقابل به منظورهمراه کردن منافع افرادوانسجام میان گروهی نقش بسیارمؤثری ایفامی کند .در این
راستا فرضیه ای مبتنی بر اینکه ارزش ها تأثیر معناداری بر توسعه پایدار دارد تدوین شد .و با  ۳گویه به بررسی وضعیت این
شاخص پرداختیم .نتایج نشان می دهد که ارزش بر تامین نیازها بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد و  ۸۵درصد از
تغییرات توسعه پایدار ناشی از ارزش های اجتماعی می باشد .بنابراین می توان نتیجه گرفت هر په پایبندی به ارزش ها در جامعه
ای باالتر باشد ،دستیابی به توسعه پایدار تسهیل خواهد شد.

بررسی نتایج فرضیه اصلی
مکبث و همکاران ( )۲۳۳۸بیان کردند که توسعه گردشگری به سطح مشخصی از کیفیت زندگی ،سیاسی و فرهنگی نیاز دارد
تا بتواند یك ابزار موفق توسعه روستایی باشد و اینکه جوامع روستایی را پایدار نگه دارد .با توجه به ادبیات تحقیق و بررسی
Lubricates Cooperation

1Trust
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پژوهش های نظریه پردازان مختلف ،ترکیبی از عوامل تشکیل دهنده کیفیت زندگی در نظر گرفته شد ،میان این عوامل کلیدی
وابستگی متقابلی وجوددارد،هریك به گونه ای خاص بریکدیگراثرگذارهستند.در این پژوهش رابطه ی این عوامل با توسعه پایدار
گردشگری در غالب مدلی مفهومی بیان شد .یافتههای حاصل از مدل تایید شده موید رابطه معنادار متغیرهای مورد مطالعه(کیفیت
زندگی و توسعه پایدار گردشگری) میباشد .در واقع می توان گفت کیفیت زندگی نگرش ساکنان و میزان حمایت آنان از توسعه
پایدار گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهند.
همچنین یافته های حاصل از بررسی رابطه بین شاخص های کیفیت زندگی و توسعه پایدار حاکی از آن است که بیشترین
همبستگی مربوط به رابطه بین درامد و توسعه پایدار است که نشان دهنده اهمیت درامد در دستیابی به کیفیت زندگی باالتر و
به تبع آن توسعه پایدار گردشگری می باشد .در کل مردم محلی از اهمیت کیفیت زندگی آگاه هستند اما آنها نمی دانند که
چگونه کیفیت زندگی را بهبود بخشند و یا اینکه کدام عوامل کیفیت زندگی را افزایش می دهد چرا که مطالعه نظامندی در
خصوص اینکه چه عاملی در این میان غایب است انجام نگرفته است.توسعه گردشگری روستایی مستلزم تعامل نزدیك میان
ساکنان محلی ازطریق اعتماد،شبکه ها،هنجارهاوروابط اجتماعی متقابل است.
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جهان پایدار فردا در گرو آموزش امروز ؛ تأکید بر آموزش جهت حفظ
محیط زیست و منابع انرژی
خدیجه سلیمانی هارونی ،9بهمن خسروی پور

۲

1ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
۲ـ استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
khadijeh.soleimani@gmail.com

چکیده
حرکت بسوی توسعه پایدار نیاز به تغییرات بنیادی در نگرش و رفتار بشر دارد ،زیرا سنگ زیربنای توسعه پایدار
در هر جامعه ،انسان سالم و متخصص و متعهد است ،انسان مهمترین مولفه موثر بر توسعه میباشد و از این رو
آموزش و فرهنگسازی در کنار استفاده از سرمایههای اجتماعی برای دستیابی به هدف توسعه پایدار ضرورت
مییابد .ساالنه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دالیل مختلفی از بین میرود که عالوه بر کاهش منابع
خدادادی انرژی کشور ،موجب افزایش آلودگی و مشکالت زیست محیطی گردیده است و امروزه متخصصان به این
نتیجه رسیدهاند که گذر از این بحرانها در گرو اگاهی و آموزش عمومی دارد که در آن مفاهیم و پیامهای کلیدی
آ موزش برای حفاظت و توسعه پایدار مالحظاتی در رابطه با عمده ترین مسائلی که امروزه بعنوان نوعی بحران
مطرح می باشند در هم میآمیزد زیرا آموزش قدرتمندترین مسیر نیل به پایداری است و تجربه نشان داد راه
حلهای اقتصای و تکنولوژیکی و نیز مقررات سیاسی یا سرمایهگذاریهای مالی به تنهایی کافی نبوده و نیاز به
تغییر در شیوه تفکر و عمل است .در این مقاله با بررسی منابع مرتبط با موضوع به بررسی اهمیت منابع در فرایند
توسعه پایدار و جایگاه آموزش در نیل به اهداف توسعه پایدار پرداخته است و با بررسی چگونگی مصرف منابع
انرژی در پایان راهکارهایی را جهت گذر از این بحران ارائه داده است.
واژگان کلیدی :آموزش ،توسعه پایدار ،انسان ،منابع طبیعی ،انرژی

-9مقدمه
حیات بشر در گرو منابع طبیعی و سالمت وی وابسته به مصرف منابع طبیعی ،انرژی و زمین است ( Ugulu & Aladag,

 )2009این در حالی است که بحران آب یکی از سه بحران اصلی جهان امروز است (ضاهرپور و همکاران .)1۳۱۴ ،امروزه متخصصان
به این نتیجه رسیدهاند که گذر از این بحرانها در گرو اگاهی و آموزش عمومی دارد که در آن مفاهیم و پیامهای کلیدی آموزش
برای حفاظت و توسعه پایدار مالحظاتی در رابطه با عمده ترین مسائلی که امروزه بعنوان نوعی بحران مطرح می باشند در هم
میآمیزد(سبحانی نژاد و افشار.)1۳۴۱ ،
برای حفظ منابع بیولوژیك زمین در سال  ۲1۳۳و قبل از آن نیاز به حمایت وسیع انسانها و عمل آنان است .تنها با یك
دیدگاه عمیق و بین المللی دموکراتیك با ارزشهای حفاظت و نگرانی نسبت به منابع طبیعی میتوان امید داشت که مدیریت
منابع طبیعی و اقدامات اجتماعی در سطوح مختلف دولت و از طریق تالش سازمانهای غیردولتی موفق باشند(.)Western, 2018
در سطح سیاستهای بین المللی در سطح شناخت افراد یك رشد صورت گرفته است و همگان تشخیص دادهاند که آموزش برای
بهره مندی و ذینفع شدن از توسعه پایدار یك عنصر کلیدی است ،لذا بسیاری از کشورها متعهد شدهاند تا کار ارتقاء آموزش برای
توسعه پایدار در سطوح محلی را ادامه دهند (.)Buckler & Creech., 2014
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مأموریت در بخش توسعه مشارکت بخش انسانی در قرن بعدی را می توان در کلمه" آموزش" خالصه کرد .افراد میتوانند
آموزش داده شوند برای درک آنچه که موجب تداوم یا عدم تداوم حیات در محیط زیست شده و در نتیجه نسبت به تنوع زیست
محیطی حساس شده و احساس مسوولیت کنند (. )Western, 2018در غیراینصورت عدم امکان دستیابی به اهداف تعیین شده
در چشم انداز  ۲۳ساله توسعه کشور امری بدیهی خواهد بود (سبحانی نژاد و افشار.)1۳۴۱ ،
مهمترین رکن توسعه پایدار از جمله در زمینه منابع آب ،مساله آموزش ،تربیت و آگاهی رسانی است .این موضوع از آن جهت
است که انسان مهمترین مولفه موثر بر توسعه می باشد و از این رو آموزش و فرهنگسازی در کنار استفاده از سرمایههای اجتماعی
برای دستیابی به هدف توسعه پایدار ضرورت می یابد(ضاهرپور و همکاران.)1۳۱۴ ،لذا حرکت بسوی توسعه پایدار نیاز به تغییرات
بنیادی در نگرش و رفتار بشر دارد لذا پیشرفت دراین زمینه بستگی به اگاهی و آموزش عمومی دارد که در آن مفاهیم و پیامهای
کلیدی آموزش برای حفاظت و توسعه پایدار مالحظاتی در رابطه با عمدهترین مسائلی که امروزه بعنوان نوعی بحران در کشور ما
مطرح میباشند در هم میآمیزد (صفری پورچاقی و امانی.)1۳۴۱ ،
از سوی دیگر می توان گفت آموزش قدرتمندترین مسیر نیل به پایداری است زیرا راه حلهای اقتصای و تکنولوژیکی و نیز
مقررات سیاسی یا سرمایهگذاریهای مالی به تنهایی کافی نبوده و نیاز به تغییر در شیوه تفکر و عمل است ( Bokova, Generl
.)of UNESCO, 2010; Buckler & Creech., 2014
اگرچه نقش آموزش در رفع چالشهای تغییر اقلیم بطور فزایندهای به رسمیت شناخته شده است اما هنوز این بخش به
عنوان یك منبع استراتژیك برای کاهش چالشها و سازگاری اقلیم بکار گرفته نشده است و این امر موجب ظهور معترضان در
بخش آموزش و پرورش گردیده است ( .)Mochizuki & Bryan., 2015لذا در این مقاله به اهمیت موضوع آموزش در فرایند
توسعه پایدار پرداخته شده است و با بررسی جایگاه منابع طبیعی در فرایند توسعه در ابتدا بحث را با اهمیت آموزش و عوامل موثر
بر مصرف منابع ادامه داده و در پایان به ذکر راهکار پرداخته است.

۲ـ اهمیت و جایگاه منابع طبیعی در توسعه پایدار
توسعه پایدار را توانایی اطمینان از رفع نیازهای نسل کنونی بدون از دست دادن توانایی رفع نیازهای نسل آینده تعریف
کردهاند( .)Ugulu & Aladag, 2009طبق دستور کار  ۲1اصول زیر در رابطه با توسعه پایدار که بر منابع طبیعی و ابعاد زیست
محیطی تمرکز کرده است به شرح زیرند:
ـ انسان محور و مرکز توسعه پایدار است و او حق یك زندگی موثر و سالم در تعامل با محیط را دارد.
ـ در شرایطی که کشوری محیط زیست دیگر کشورها را تخریب نکنند همه کشورها حق استفاده از منابع طبیعی را طبق
سیاستهایشان دارند.
ـ حق توسعهای که نیازهای نسل کنونی و نسل آینده را مرتفع سازد یك ضرورت است لذا باید محیط زیست و توسعه ارج
نهاده شوند.
ـ حفظ محیط زیست باید به عنوان جز جدایی ناپذیر فرایند توسعه دیده شود.
ـ در فرایند حفظ اکوسیستم همه کشورها بطور کلی روحیه همکاری باید داشته باشند اما سطوح مسولیت آنان متفاوت است.
ـ مقامات ملی طبق اصل "هرکس آلوده کرد باید هزینه آن را پرداخت کند" باید هزینههای زیست محیطی بین المللی گردند
و با ابزارهای اقتصادی بهبود یابند.
ـ در فعالیتهایی که مرزهای خارج را تحت تأثیر قرار میدهند ،کشور فعال باید به موقع دیگر کشورهای مرتبط را اطالع داده
و اطالعات الزم را در اختیار آنان قرار دهد(.)Ugulu & Aladag, 2009
حال که جایگاه و اهمیت منابع طبیعی در فرایند توسعه محرز گردید باید نقش آموزش را در این فرایند آشکار کرد.

3ـ ارتباط آموزش با توسعه پایدار
توسعه پایدار آثار انباشته مجم وعه ای از علل و عوامل است که در یك دور تسلسلی بر هم اثر متقابل دارند و در این دور هم
علت و هم معلول میشوند
عوامل مؤثر در توسعه پایدار عبارتند از:
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 توسعه نیروی انسانی
 توسعه فرهنگی
 توسعه اقتصادی
 توسعه سیاسی ،و
 توسعه فناوری
توسعه پایدار به این نکته کلیدی بازمیگردد که تحوالتی میتواند معنادار باشد که در جمیع جنبه های عوامل یاد شده رخ
دهد و از بین این عوامل ،عامل غالب ،توسعه نیروی انسانی است .طبیعی است که توسعهی نیروی انسانی بدون آموزش صحیح و
مستمر فاقد معناست .برای آنکه فرایند آموزش نیروی انسانی به درستی اجرا شود توضیح در باردهی اجزای اصلی مؤثر در ارتقای
کیفیت آموزش ضروری به نظر میرسد .این اجزا به طور خالصه عبارتند از(ملك آرایی:)1۳۱۸ ،
آموزش دهنده :بسیار مهم است که شخص آموزش دهنده از دانش و مهارت کافی برای ارائه آموزش برخوردار باشد تا کیفیت
آموزش ارتقا پیدا کند.
آموزش گیرنده :این مهم است که دانست مخاطب در آموزش چه اشخاصی هستند تا با شناخت درست از آنان ،بتوان به
درستی آموزش داد .وسیله یا امکانات آموزشی :پیام آموزشی را به آموزش گیرنده منتقل میکند .استفاده از وسایل و امکانات
آموزشی مناسب و مرغوب میتواند کیفیت کار آموزشی را باال ببرد.
محتوای آموزشی :متن پیام آموزشی باید متناسب با سواد و درجات علمی مخاطبان باشد .اطالعاتی که در آموزش حرفهای
گنجانده میشود حتماً باید با محتوای آموزش دانشگاه تفاوت داشته باشد.
ارزیابی مداوم برنامه های آموزشی :موضوع مهمی است که الزم است در امر آموزش به آن توجه شود .باز خورد )(feedback
بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت برنامه های آموزشی در آموزش گیرندگان است که به منظور رفع نقاط ضعف و بهبود امر آموزش
صورت میگیرد .برای آنکه فرایند آموزشی اثربخش باشد میباید در روشهای سنتی دانش اندوزی بازنگری و در صورت امکان
روشهای دانش پژوهشی و فناوریهای مدرن را جایگزین آنها کرد.
با این توضیح ،توسعه نیروی انسانی عالوه بر برنامه مناسب ،نیازمند دانشجوی خواهان ،معلم توانا و امکانات آموزشی مناسب
است .سازمان ملل متحد در دهه آموزش برای توسعه پایدار (سالهای  ۲۳1۸ -۲۳۳۵میالدی) از تمامی کشورهای عضو برای
تالش در جهت افزایش تعهداتشان نسبت به آموزش مردم در مورد نیاز به ایجاد آیندهای پایدار و خلق شهروندانی توانا برای انجام
آن دعوت کرد .لذا ،محیطزیست نیز به عنوان یکی از مولفههای اصلی توسعه پایدار نیازمند آموزش میباشد(همتی و شبیری،
.)1۳۱۵
آموزش برای رونق و بهبود توسعه پایدار حیاتی است و موجب بهبود ظرفیت افراد برای دسترسی به موضوعات محیط زیست
و پایداری میگردد .درحالی که آموزش پایه ،برای هر نوع آموزش زیست محیطی و آموزش پایداری یك پایه و اساس را فراهم
میکند ،گام بعدی این است که به عنوان بخش اساسی فرایند یادگیری دیده شود .هر دو نوع آموزش (رسمی و غیررسمی) برای
تغییر نگرش افراد اساسی بوده لذا به وسیله آن توانایی ارزیابی و رفع نگرانی های توسعه پایدار امکان پذیر میگردد .همچنین
برای نیل به آگاهی اخالقی و زیست محیطی ،ارزشها ،نگرشها ،مهارتها و رفتارهای سازگار با توسعه پایدار و نیز مشارکت عمومی
و تصمیم گیری موثر اساسی هستند .برای موثر بودن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار باید با فعالی و پویا بودن هم محیط
فیزیکی و هم بیولوژیکی و محیط اجتماعی اقتصادی هماهنگ بود و همچنین باید با توسعه انسانی که ممکن است توسعه روحی
و معنوی باشد هماهنگ بود و یکپارچه گردند و نیز رشته ها باید در هم ادغام شده و از ابزارهای موثر ارتباطات در آموزش های
رسمی و غیررسمی بهره برد(.)Mochizuki & Bryan., 2015

۴ـ مصرف منابع و توسعه پایدار و نقش آموزش در این فرایند
رشد مصرف انواع انرژی در جهان از یك سو ،و افزایش بهای آن از اوایل دهه  ۴۳میالدی به این سو ،کشورهای پیشرفته دنیا
را بر آن داشت که راههای استفاده بهینه انرژی را جستجو نموده و با تدوین خط مشی و سیاست هایی ،نسبت به صرفه جویی
انرژی اقدام نمایند .آموزش مدیریت مصرف ،آگاهسازی مردم از فرایند تولید انواع انرژی ،میزان مصرف سرانه مردم کشور ما نسبت
به سایر کشورها ـ حتی کشورهایی که جمعیتی به مراتب بیشتر از ما دارند و برابری میزان مصرف کشور ما نسبت به این کشورها
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در برخی از اقالم مصرف انرژی ـ و ،...جملگی از مواردی است که ضرورت اطالع رسانی به مردم و آموزش استفاده صحیح و بهینه
از انرژی را بیان میکند(سبحانی نژاد و افشار.)1۳۴۱ ،
انرژی به عنوان پدیدهای حیاتی در میان مصرفکنندگان و متخصصان است که نمیتواند جدای از آموزش باشد.جلوگیری از
اتالف انرژی با استفاده از آموزش و پرورش ،نسبت به راه حل فناوری روز ،اثر بخش تر است .از این طریق ،امکان دستیابی جامعه
به سازگاری با محیط زیست در آینده افزایش مییابد .تأکید بر اتخاذ شیوهها و الگوهای صحیح مصرف به این معناست که ،مصرف
میبایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی خارج از این دایره ،تصرف نابهنجار و ضد
اخالقی و در تناقض با رشد و تعالی میباشد .یکی از کم هزینهترین ،با دوامترین و مقرون به صرفهترین روشهای جلوگیری از
افزایش مصرف غیرضروری و به عبارتی ،بهینه سازی مصرف انرژی ،برنامههای آگاه سازی و آموزش مدیریت مصرف انرژی است.
باید توجه داشت که در صورت آگاهی مردم در مواردی که قدرت انتخاب دارند ،آنان الگوی صحیح مصرف را پیگیری می کنند.
آموزش باید متنوع ،در همه ابعاد و فراگیر باشد .آموزش نباید تنها بُعد انتقال مفاهیم خالصه شود بلکه باید در سطح جامعه
فرهنگ مصرف اصالح شود (همان منبع).
سبحانی و افشار ( )1۳۴۱از دیگر پیامدهای مصرف گرایی شدید در جامعه میتوان به موارد زیر اشاره کرده اند:
1ـ افزایش واردات و وابستگی کشور :اشاعه فرهنگ مصرف گرایی موجب افزایش تجمل گرایی و نیازهای غیرضروری در جامعه
میشود .این امر خود زمینه ورود به رویه کاالهای خارجی به کشور برای رفع نیازهای فرد و جامعه به تولید کاالهای خارجی شده
که خود و افزایش واردات و تضعیف تولیدات داخلی و سرانجام وابستگی کشور را به دنبال دارد.
۲ـ آثار منفی در فضای معنوی جامعه :از جمله پیامد منفی مصرفگرایی و روحیه تجملگرایی ،زیاده خواهی ،تجمل پرستی،
رواج خودخواهی ،رشد روحیه فردگرایی و نادیده انگاشتن بسیاری از اصول اجتماعی و اخالقی است که رعایت آن برای زندگی
جمعی از ضروری ترین مسائل اجتماع است
۳ـ عدم تمایل به سرمایه گذاریهای زیربنایی :جامعهای که مصرف گرایی به یك فرهنگ تبدیل شده باشد ،افراد جامعه
تمایلی به سرمایه گذاری در بخشهای عمرانی و زیربنایی کشور ندارند؛ همه ی افراد به دنبال سرمایه گذاری در خرید و فروش
کاالهای پرمصرف ،تجملی فعالیتهای زودبازده میباشند .از این رو ،مصرف گرایی موجب کاهش گرایش به سرمایه گذاریهای
زیربنایی و عمرانی خواهد شد.
لذا سازمان ملل متحد در سال  ۲۳۳۵قانونی را تصویب کرد که به موجب آن آموزش و پرورش عالوه بر این که جزو حقوق
بشر است ،شرط الزم برای دستیابی به توسعه پایدار و ابزار ضروری برای حکومت خوب ،تصمیم گیری آگاهانه و ترویج دموکراسی
ا ست .بنابراین ،آموزش و پرورش برای سازگاری با محیط زیست ،توسعه تقویت ظرفیت افراد برای همراهی با حفاظت از منابع
طبیعی است.

۵ـ سرمایه اجتماعی و نقش آن در کاهش مصرف منابع
از دیدگاه گروهی از جامعه شناسان مصرف عنصر حیات نظام سرمایه داری است .تا پیش از این سرمایههای اقتصادی و میزان
دارایی فرد تعیین کننده مقدار مصرف فرد بود و همواره معیارهای کمی مد نظر اندیشمندان اجتماعی قرار می گرفت .اما امروزه
نقش سرمایه های فکری ،نوع نگرش و اندوخته های بنیادین دیگری الگوهای مصرف گروه های مختلف اجتماعی را تعیین می
کند .این امر ناشی از این واقعیت است که مساله توسعه و این که توسعه به رفاه بیانجامد دغدغه اکثر کشورها است ،با این حال
برنامه های توسعه بیشتر از نظر اقتصادی باعث بهبود وضعیت جوامع شده و از نظر اجتماعی و فرهنگی نظیر بعد اقتصادی عمل
نکرده است .دلیل این امر نیز آن است که در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه ،سرمایه های اقتصادی و فیزیکی مهمترین نقش
را ایفا می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه ،بیش از آنچه به این سرمایه ها نیاز باشد به سرمایه اجتماعی نیاز است ،زیرا در
جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی است از دیگر سرمایه ها به طور بهینه استفاده نخواهد شد(ضاهرپور و همکاران.)1۳۱۴ ،
سرمایه اجتماعی در تعریف یعنی "توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروهها و سازمان ها" یا
"منبعی اجتماعی -ساختاری است جهت توانمندسازی زیرساخت های توسعه و تقویت منابع ارزشمند تا بتوانند به اهداف و منافع
خود دست یابند" .در واقع سرمایه اجتماعی یك چارچوب اجتماعی است که موجب تسهیل روابط میان افراد میگردد به گونهای
که فقدان آن ممکن است در دستیابی به یك هدف معین هزینه بیشتری را به افراد آن جامعه تحمیل کند] .[1در کلیترین سطح،
سرمایه اجتماعی ویژگی هایی از یك جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی داوطلبانه برای حل مشکالت یا مسائل
۸۸

سال دوم ،شماره چهار ،تابستان  ،9317جلد دو

عمومی را افزایش می دهد .در شرایطی که سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد ،بعید است که تنها تامین سرمایه مالی و افزایش
سرمایه انسانی (از طریق آموزش) بتواند به نتایج مثبتی همچون رشد اقتصادی و کاهش فقر ،مشارکت بیشتر یا پاسخگویی
نهادهای عمومی منجر شود ( ضاهرپور و همکاران.)1۳۱۴ ،
انسان به عنوان یك موجود اجتماعی در خالء زندگی نمی کند و همواره در ارتباط با گروه های مختلف اجتماعی و طبیعت
قرار دارد .در نتیجه این ارتباط مقوله استثمار منابع زیستی و حیاتی بر حسب جایگاه فرهنگی و اقتصادی طبقات مختلف اجتماعی
مفهوم یافته است .همزیستی مسالمت آمیز انسان با طبیعت و استفاده بهینه از منابع زیستی یك ایده عقالنی است ،از این رو هر
نوع رابطه نابرابر و با دید سودانگارانه موجبات ضرر و زیان انسان در نظام طبیعت را فراهم می کند .اگر چه توده مصرف کنندگان
و کنشگران اجتماعی کمتر به رابطه مبادله گون در زیست جهان توجه دارند ،لیکن تربیت نیروی انسانی کارآمد و متوجه نمودن
آنها نسبت به استثمار محیط زیست و پیامدهای ناگوار آن ،امروزه جنبشی جدید را ایجاد نموده که در صدد پایان بخشیدن به
چنین روابط نابرابر در جهان طبیعت و با منابع آن از جمله آب است(همان منبع).

 -۱نتیجهگیری
جلب مشارکت مردم و افزایش آگاهیهای آنان نسبت به مصرف صحیح امکانات و منابع ،از دیگر راهکارها در مسیر اصالح
الگوی مصرف میباشد .در حقیقت ،اصالح الگوی مصرف در جامعه از کارهای انجام شدنی است که هر یك از اعضای جامعه با
مشارکت و ملزم نمودن خود به مصرف درست منابع ،نقشی بیبدیل در رشد و شکوفایی جامعه ایفا خواهند نمود.اصالح نظام
آموزشی کشور ،به گونه ای که هر چه سطح آموزش باالتر رود ،اطالع و شناخت بیشتری در خصوص درک و ضرورت اصالح الگوی
مصرف در جامعه حاصل شود و ارائه الگوی آموزشی مناسب و اصولی به مردم از طریق سازمانها و نهادهای مشمول فرهنگ ،به
خصوص رسانه ملی امری ضروری است.
ـ استفاده و بهرهگیری از برنامههای تلویزیونی و رسانه ای در راستای اصالح الگوی مصرف،گنجاندن برنامه اصالح الگو در
برنامه توسعه اقتصادی کشور و مصوبههای دولت در جهت تحقق منویات رهبری نظام ،تغییر در فرهنگ مصرف کنونی و ضد
ارزش نشان دادن مصرف گرایی بیرویه بر اساس ارزشها و آموزههای دینی ،ارایه الگوی مصرفی مناسب عملی ،اعم از اداری و
خصوصی کلیه مسئوالن کشور و زمینه مناسب برای ایجاد فرهنگ ناپسند جلوه دادن مصرف گرایی و تجمل پرستی با آگاه سازی
و تعمیق بینش و بصیرت سیاسی و اسالمی افراد جامعه از دیگر راهکارهای مطرح در این زمینه است.
در راستای تحقق اصالح الگوی مصرف ضروری است از تجربه ی همه اقشارجامعه و همه ظرفیتها برای شکوفایی و سربلندی
کشور استفاده کافی شود و با فرهنگ سازی ،مدیریت قوی ،طراحی ساز و کار جلب مشارکت مردم و با اتکا به دانشمندان جوان
و فرهیخته کشور ،گامی اساسی در راه توسعه اقتصاد کشور برداشت .این نکته نباید فراموش شود که سیاستگذاری نادرست و
فقدان سیاست و برنامه واحد در سطوح مدیریتی کشور در این زمینه ،مصرف نادرست و الگوی نامناسب مصرف را در جامعه دامن
میزند و اصالح الگوی مصرف ،که مبتنی بر یك اندیشه توسعهگراست را در نهایت به ترویج روحیه مصرفگرایی تبدیل میکند.
در این راستا ،همه اقشار جامعه و مسئوالن نظام ،باید با الگو قرار دادن موارد مطرح شده در آموزههای دینی و اسالمی و با
بکارگیری شیوههای مدیریتی جدید و نوآوری در بخشهای گوناگون و استفاده بهینه از منابع عظیم کشور ،برای اقتدار نظام
اسالمی تالش کنند (ضاهرپور و همکاران.)1۳۱۴ ،
همچنین کنفرانس  ۲۳۳۱جهانی یونسکو ،در میانه دوره ده ساله" آموزش برای توسعه" سازمان ملل( ،)۲۳۳۵ -۲۳1۸بر
ضرورت تسهیل برقراری ارتباط و شبکه سازی ،تغییر و تعامل میان ذینفعان در آموزش و افزایش کیفیت یادگرفتن و یاد دادن
برای توسعه پایدار تاکید دارد .در بیانیه پایانی این کنفرانس ،هم در سطح سیاستگزاری و هم در سطح اجرا نکات مهمی در راستای
آموزش برای توسعه تشریح شده است .افزایش آگاهی های عمومی در خصوص توسعه پایدار و نقش آموزش درآن ،حذف موانع و
سرمایه گذاری در راستای آموزش برای توسعه ،جهت دهی مجدد سیستم های آموزش و تربیت برای تبیین مساله توسعه پایدار،
تقویت همکاریها در استفاده از رویکرد های سیستمی و یکپارچه برای آموزش های رسمی و غیر رسمی باهدف توسعه پایدار،
جهت دهی گروههای یاد گیرنده و یاد دهنده بویژه جوانان به موضوع توسعه پایدار ،تقویت برابر جنسی در موضوع توسعه پایدار،
توسعه سازمانی و  ...از جمله محورهای این بیانیه برای تقویت مبانی آموزشی در توسعه پایدار است .در برنامه ها ،نمایشگاه و
کارگروه های جانبی این کنفرانس ،آب و آموزش و فرهنگ مربوط به آن جایگاه ویژه ای داشت.
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بررسی تأثیر پارامترهای دما ،زمان و دور همرنی در تولید بیودیزل با
استفاده از رآکتور همزندار بچ
امیر هاشمی نژاد* ،9سید جعفر هاشمی ،۲رضا طباطبایی

3

 -1کارشناس ارشد مکانیك ماشین های کشاورزی  -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -۲دانشیار گروه مکانیك بیوسیستم  -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -۳دانشیار گروه مکانیك بیوسیستم  -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آدرس پست الکترونیك نویسنده رابط a.hasheminezhad@stu.sanru.ac.ir :

چکیده
بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین گازوئیل بصورت خالص و یا مخلوط با آن مورد استفاده قرار می گیرد .روش
ترنس استریفکاسیون یکی از روش های معمول برای تولید بیودیزل می باشد .برای این منظور رآکتور مخزنی
همزن دار بچ طراحی و ساخته شد .پارامتر دور همزنی در سه سطح (  ،)450،550 ،rpm 650دما در چهار سطح
(℃ )۸۳، ۵۳، ۱۳، ۴۳و زمان واکنش در شش سطح ( 1۳، ۲۳، ۳۳، ۸۳، ۵۳، ۱۳دقیقه) برای تولید بیودیزل در
قالب طرح کامالً تصادفی با آزمایش فاکتوریل در سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت .روغن پسماند آشپزخانه آشپزی
به عنوان ماده اولیه و متانول به عنوان الکل با نسبت مولی  ۱ : 1در حضور پتاسیم هیدروکسید به عنوان کاتالیزور
به میزان  %1وزنی روغن پسماند آشپزخانه استفاده شد .با افزایش دور همزنی میزان تولید بیودیزل افزایش یافت
و در دور rpm 650به حداکثر میزان خود رسید .با افزایش زمان همزنی ،بازده تبدیل سیر صعودی داشته و در
دقیقه سی ام به حداکثر میزان خود رسید .بیشترین میزان تبدیل استرها در دمای ℃  ۱۳صورت گرفت .بنابراین
زمان واکنش ۳۳دقیقه ،دورهمزنی  rpm 650و دمای واکنش ℃ ۱۳بهینه ترین حالت برای تولید بیودیزل از
روغن پسماند آشپزخانه با استفاده از رآکتور همزن دار بچ می باشد.
واژگان کلیدی :بیودیزل ،بیوفیول ،ترنس استریفیکاسیون ،رآکتور همزن دار ،روغن پسماند آشپزخانه

 -9مقدمه
سوخت ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ها ایفا می کنند و بیشتر نیاز انرژی جهان به سوخت ها از طریق منابع با منشاء
نفتی ،ذغال سنگ و گاز طبیعی تأمین می شود (منگ و همکاران .)۲۳۳۴ ،در این میان نفت نقش مهمی را در توسعه رشد
صنعتی ،حمل و نقل ،بخش کشاورزی و بسیاری از سایر نیاز های جامعه بشری دارد (دوب و همکاران .)۲۳۳۴ ،سوخت های با
پایه نفتی تأثیر منفی بر روی اکوسیستم دارند و احتراق این سوخت ها منجر به افزایش آالینده های زیست محیطی از جمله
 SOX ،NOx ،HC ،Co2می شود (کالیتون و همکاران.)۲۳۳۴ ،
بیودیزل و اتانول به عنوان سوخت های زیستی به ترتیب برای جایگزینی سوخت های گازوئیل و بنزین شناخته شده اند.
این سوخت ها زمانی مورد توجه قرارگرفتند که احتراق این سوخت در موتور های درونسوز ،آالینده گازهای گلخانه ای ،ذرات
معلق ،هیدروکربن های نسوخته ،پلی آروماتیك ها و اکسید های سولفو را کاهش داد .بیودیزل یك سوخت فرآوری شده است که
از روغن های گیاهی یا چربی حیوانی طی واکنش استریفیکاسیون اسیدهای چرب آزاد یا ترنس استریفیکاسیون تری گلیسریدها
تولید می شود (درانکو و همکاران .)۲۳۳۳
در تولید بیودیزل بیش از  ۱۵درصد مواد اولیه از طریق روغن های خوراکی تهیه می شود که به طور گسترده در سراسر
جهان تولید می شود .تولید بیودیزل از این روغن ها کیفیت و کارایی مناسبی را برای استفاده در موتور های دیزل ارائه می دهد
ولی در عمل این کار به دلیل هزینه های باالی روغن های خوراکی مقرون به صرفه نیست .استفاده از روغن های غیر خوراکی
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و پسماند آشپزخانه در مقایسه با روغن های خوراکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است (لم و همکاران ۲۳1۳،و منگ و همکاران،
.)۲۳۳۴
در سال های اخیر روش های متعددی برای تولید بیودیزل شناخته شده است که سه روش مهم آن عبارت اند از:
میکروامولسیون ،پیرولیز یا شکست حرارتی و ترنس استریفیکاسیون (دوب و همکاران .)۲۳۳۴ ،هدف از روش ترنس
استریفیکاسیون کاهش ویسکوزیته روغن است .روش هایی که در صنایع برای تولید بیودیزل استفاده می شوند عبارت اند از :ترنس
استریفیکاسیون با استفاده از کاتالیزور بازی ،ترنس استریفیکاسیون با استفاده از کاتالیزور اسیدی ( همزمان با استریفیکاسیون
اسیدهای چرب آزاد) ،تبدیل بدون کاتالیست با استفاده از ترنس استریفیکاسیون و استریفیکاسیون با استفاده از متانول فوق
بحرانی ،مایکرو ویو و اولتراسوند (درانکو و همکاران  .)۲۳۳۳در این روش تری گلیسرید حذف شده و استرهای موجود در روغن
با الکل ترکیب می شوند در نتیجه این فرآیند تری گلسرید به متیل استر اسید چرب تبدیل می شود و گلیسرین محصول جانبی
فرآیند خواهد بود .این فرایند منجر به کاهش ویسکوزیته در مقایسه با سوخت دیزل شده و در نتیجه منجر به بهسوزی در موتور
می شود (لیانگ و همکاران.)۲۳۳۱ ،
روی هم رفته استفاده از کاتالیزور و یا عدم استفاده از آن ویژگی خاص خود را دارد .عالوه بر این در واکنش استریفیکاسیون
اسیدی و یا ترنس استریفیکاسیون با کاتالیزور بازی ،بازده تبدیل به شدت به مقدار آب و اسیدهای چرب آزاد موجود در مواد اولیه
وابسته است .هدف از این تحقیق تولید بیودیزل از روغن پسماند آشپزخانه آشپزخانه با استفاده از راکتور مخزنی همزن دار بچ
می باشد .بررسی پارامتر های موثر بر راندمان تولید نیز از دیگر اهداف این تحقیق می باشد.

 -۲مواد و روش ها
 -۲-9مشخصات دستگاه
شکل ( )1دستگاه طراحی شده به وسیله نرم افزار  Solidworks 2012و راکتور ساخته شده همراه با قطعات تشکیل دهنده
آن را نشان می دهد .مخزن طراحی شده برای دستگاه گنجایش  ۳۳لیتر مایع را دارد .در این تحقیق برای مخازن واکنش و
آبشویی مخازن جداگانه در نظر گرفته شد که عالوه بر صرف جویی در زمان ،نیاز به تمیز کردن مخازن بعد از هر بار استفاده و
ریسك ورود آب به داخل مواد واکنش دهنده و تولید صابون وجود نخواهد داشت .برای انجام آسانتر جداسازی فازی به هنگام
تخلیه و نیز حصول یك همزنی یکنواخت قسمت انتهایی پایین مخزن به شکل مخروط ساخته شد.
از یك سیستم حرارتی (هیتر  1۳۳۳واتی ،سنسور دما و نمایشگر دیجیتال دما) برای حرارت دهی به مایع و ثابت نگه داشتن
دمای آن در یك مقدار ثابت استفاده شد .سیگنال دریافتی از سنسور کار قطع و وصل برق به هیتر را انجام می دهد .از سیستم
انتقال نیرو (الکترو موتور  1/۵کیلووات ،تغییر سرعت دورانی از اینورتور  hi runمدل  ) N100جهت همزنی و الکتروپمپ ( ۳/۳۴
کیلووات) جهت انتقال مواد خام (واکنش دهنده) و جابجایی محصوالت بین مخازن استفاده شد .این راکتور با کلیه تجهیزات بر
روی یك شاسی که با پروفیل  ۵×۳سانتی متر نصب شد .در این راکتور برای جلوگیری از ارتعاشات افقی و عمودی از دو یاتاقان
برای هر محور استفاده شد (هاشمی نژاد و همکاران)۲۳1۸ ،
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شکل  -9راکتور طراحی شده با نرم افزار  Solidworksو راکتور ساخته شده
( :9الکتروموتور :۲ ،ورودی مخزن واکنش :3 ،نمایشگر دیجیتال دما :۴ ،تابلو برق :۵ ،مخزن واکنش :۱ ،مخزن آبشویی:7 ،
الکتروپمپ :۴ ،خروجی مخزن واکنش :1 ،خروجی مخزن آبشویی :91 ،ورودی مخزن آبشویی :99 ،فشار سنج :9۲ ،شلنگ آبنما)

-۲-۲روش انجام آزمایش
روغن مورد استفاده ،روغن پسماند آشپزخانه به میزان  ۴لیتر در هر آزمایش انتخاب شد .برای انجام آزمایش نسبت موالریته
 ۱:1روغن به الکل و کاتالیزور پتاسیم هیدروکسید به میزان  %1وزنی روغن در نظر گرفته شد .آزمایش ها بر مبنای فاکتور
متغییر سرعت همزنی در سه سطح450) ، 550، (rpm 650و دمای واکنش در چهار سطح (℃ ) ۸۳، ۵۳، ۱۳، ۴۳و زمان
واکنش در شش سطح ( 1۳، ۲۳، ۳۳، ۸۳، ۵۳، ۱۳دقیقه) انجام شد
دو فاکتور اسیدهای چرب آزاد و آب ،باعث پیشرفت واکنش به سمت صابونی شدن و در نتیجه کاهش کیفیت و مقدار سوخت
می گردند .در نتیجه روغن هایی با محتوای اسید چرب آزاد باالی  ،%۳/۵فرایند نیازمند مرحله پیش تصفیه (مرحله
استریفیکاسیون) می باشد .بعد از انجام واکنش و سپری شدن زمان کافی (بیش از  ۱۳درصد گلیسرین در  ۳۳دقیقه اول ته
نشین می شود) الیه باالیی بیودیزل و الیه کدر پایینی گلیسرین است .طبق استاندارد  ASTMمقدار گلیسرین مجاز در داخل
بیودیزل باید کمتر از  %۳/۲۸کل گیلیسرین تولیدی باشد .جداسازی به کیفیت واکنش انجام شده نیز بستگی دارد و واکنشی که
در آن صابون بیشتری تولید شود نیاز به زمان جداسازی بیشتری دارد.
تجزیه واریانس داده ها به منظور بررسی پارامتر دور همزنی ،دما و زمان واکنش بر بازده تبدیل بیودیزل توسط نرم افزار
SPSSو مقایسه میانگین ها توسط نرم افزار  mstat-cانجام گرفت.

-3نتایج و بحث
خصوصیات سوخت بیودیزل مطابق استاندارد  ASTMو مقدار اندازه گیری شده در جدول ( )1ارائه شده است .با توجه به
نتایج بدست آمده ،خصوصیات سوخت بیودیزل تولید شده در محدوده استاندارد  ASTM D6751قرار دارد.
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جدول ( )9خصوصیات سوخت بیودیزل استاندارد و اندازه گیری شده
خصوصیات

واحد

استاندارد ASTM

مقدار اندازه گیری شده

نقطعه اشتعال

℃

حداقل ۱۳

1۴۲

آب

 %حجم

حداکثر ۳/۳۵۳

۳/۳۲۱

2

ویسکوزیته۸۳ ℃،

𝑚𝑚 ⁄
𝑠
℃

-

کربن باقی مانده

%جرم

حداکثر ۳/۳۵

۳/۳۸۲

عدد اسید

𝑚𝑔 𝐾𝑂𝐻⁄
𝑟𝑔
%جرم

حداکثر ۳/۵

۳/۳۲1

حداکثر ۳/۳۲۸

۳/۳۳۴

نقطه ابری شدن

گلیسرین آزاد

1/۱ -۱

۳/۸
-۲

تجزیه واریانس اثرات اصلی و متقابل دما ،زمان و دور همزنی در جدول ( )۲ارائه شده است .نتایج نشان داد که تاثیر دور
همزنی ،زمان و دمای واکنش بر بازده تبدیل اسیدهای چرب آزاد در سطح احتمال  1درصد معنی دار است .
نتایج نشان داد اثر متقابل بین سرعت همزنی و زمان واکنش( )V×tبر بازده تبدیل بیودیزل حاصل از واکنش روغن پسماند
آشپزخانه با نسبت مولی  ۱ : 1روغن به متانول ،در حضور پتاسیم هیدروکسید به میزان  1درصد وزنی روغن پسماند آشپزخانه
در سطح  1درصد معنی دار است .در صورتی که در محدوده مورد مطالعه اثر متقابل دما و دور همزنی و همچنین اثر متقابل زمان
و دما بر بازده تبدیل بیودیزل معنی دار نیست .یعنی در هر صورت با افزایش بیش از اندازه دما (بیش از℃  ،)۱۳با تبخیر الکل
مورد استفاده (متانول) روند پیشروی واکنش متوقف می شود و با افزایش زمان همزنی به علت به اتمام رسیدن واکنش دهنده ها
بعد از مدت معین تأثیری بر بازده تبدیل روغن پسماند آشپزخانه به بیودیزل نخواهد داشت .افزایش بیشتر دور همزنی معموالً
تأثیری بر بازده تبدیل ندارد و حتی احتمال برگشت واکنش به صورت جزئی وجود دارد.
جدول ( :)۲تجزیه واریانس عوامل موثر بر بازده تبدیل بیودیزل
میانگین مربعات
منبع تغییر

درجه آزادی

بازده تبدیل

مقدار F

دور همزنی ()V

۲

۳۳۴۳۲/۴

**۸111۳/۲۲

زمان واکنش )(t

۵

1۳۴۳۱/۵

**1۴۸۵۲/۱۲

)𝑡 × 𝑉(
دمای واکنش T

1۳

11۳/۳

**1۸۴/۳۲

۳
۱
1۵
۳۳
1۸۸

۴۳۱۴/۵
۳/۳۴۸
۳/۳۲۱
۳/۳1۱
۳/۴۵

**۱۴۱۲/۳۳
۳/۳۱۴۱ns
۳/۳۳۸۱ns
۳/۳۲۵۱ns

)𝑇 × 𝑉(
)𝑇 × 𝑡(
)𝑇 × 𝑡 × 𝑉(
خطای آزمایش ()E
ضریب تغییرات ()CV

1۳/11

 nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1درصد میباشد.

 -3-9تاثیر دمای واکنش
دمای واکنش یکی از پارامترهای مهم در تولید بیودیزل بوده و باعث افزایش سرعت واکنش و انتقال جرم در مخزن واکنش
می شود .نتایج مقایسه میانگین های دمای واکنش بر روی بازده تبدیل بیودیزل در جدول ( )۳نشان داده شده است .با افزایش
دمای واکنش تا  ۱۳درجه سانتی گراد ،بازده تبدیل بیودیزل افزایش پیدا کرد و در دمای  ۴۳درجه سانتی گراد بازده اندکی کاهش
یافت .با افزایش دمای واکنش از  ۸۳به  ۵۳درجه سانتی گراد ،بازده تولید بیودیزل  ۱/۲۲درصد افزایش و به مقدار  ۴1/۳۱درصد
رسید .با افزایش بیشتر دما تا  ۱۳درجه سانتی گراد ،بازده تبدیل بیودیزل  1۸/۸۳درصد افزایش و به میزان ۱۵/۴1درصد رسید.
ژانگ ( )۲۳۳۳به این نتیجه رسیده است که در تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان ،تبدیل باالتر از  %۱۵تری گلیسرید ها به متیل
۵۳
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استر در دمای ℃ ۱۳انجام شده است.کامپنلی و همکاران ( )۲۳1۳عملکرد  % ۱۱/۱تبدیل تری گلیسرید به متیل استر را در
دمای ℃  ۱۳با استفاده از رآکتور همزن دار بدست آوردند و به این نتیجه رسیدند که در این دما قبل از تبخیر الکل ،بیشتر تری
گلیسرید ها به متیل استر تبدیل شده است.
جدول ( )3مقایسه میانگین تاثیر دمای واکنش بر روی بازده تبدیل بیودیزل
دما ℃

بازده تبدیل بیودیزل%

۸۳

۴۲/1۸c

۵۳

۴1/۳۱b

۱۳

۱۵/۴1a

۴۳

۱۸/۱۲a

اعدادی که با حروف مشترک نشان داده شدهاند ،اختالف معنیدار ندارند.

دمای بهینه ℃  ۱۵همراه با عملکرد باالی  %۴۳طی ترنس استریفیکاسیون روغن آفتابگردان توسط نود جی و همکاران
( )۲۳۳1بدست آمد .لیتی کوریا ( )۲۳1۳دمای ℃  ۱۳-۱۵را بهترین دما برای تولید بیودیزل گزارش کرد .با توجه به نتایج بدست
آمده در این تحقیق بازده  % ۱۵/۴در دمای پایین تر از نقطه جوش متانول ( ℃  )۱۱یعنی ℃  ۱۳بدست آمد ،که موجب صرفه
جویی در زمان و مصرف انرژی شده است .الزم به ذکر است استفاده از همزن مکانیکی باعث انتقال بهتر حرارت بین واکنش
دهنده ها می شود .نیزا و همکاران( )۲۳11و تان و همکاران( )۲۳1۳عملکرد  % ۴1/۱برای متیل استر روغن جاترفا و عملکرد
 % ۴۱/۴را برای روغن پالم در دمای واکنش℃  ۱۵بدست آورند .با افزایش دما از  ۱۳به  ۴۳درجه سانتی گراد اختالف معنی
دار ی در عملکرد بیودیزل مشاهده نشد که این می تواند به دلیل توقف واکنش تبدیل تری گلیسریدها به بیودیزل در اثر تبخیر
الکل (نزدیك نقطه جوش متانول) باشد .با مقایسه نتایج بدست آمده در این تحقیق و نتایج سایر پژوهشگران می توان نتیجه
گرفت دمای ℃  ،۱۳بهینه ترین حالت برای تولید بیودیزل از روغن پسماند آشپزخانه در راکتور با همزنی مکانیکی است.

 -3-۲تاثیر زمان واکنش
جدول ( )۸اثر زمان واکنش بر روی بازده تبدیل بیودیزل در بازه زمانی واکنش از  1۳تا  ۱۳دقیقه را نشان می دهد .همانگونه
که مشاهده می شود ،با افزایش زمان واکنش راندمان بیودیزل افزایش یاقته است که بیشترین مقدار آن در  ۳۳دقیقه آغازین
واکنش می باشد .در زمان های کمتر از  ۳۳دقیقه اختالف معنی دار است .تاثیر زمان های واکنش از  ۳۳تا  ۱۳دقیقه بر بازده
تبدیل بیودیزل معنی دار نیست .این می تواند به علت شروع همزنی واکنش ترانس استیریفیکاسیون بین متانول و روغن پسماند
آشپزخانه در حضور هیدروکسید پتاسیم باشد .سرعت این واکنش در ابتدا به علت انحالل کم الکل و روغن کند بوده و سپس در
مرحله دوم با حل شدن آنها افزایش یافت و در نهایت با مصرف شدن واکنش دهنده ها کاهش یافته و به حالت تعادل رسید .زمان
واکنش باالتر از  ۳۳دقیقه تغییر قابل مالحظه ای در بازده تبدیل راکتور نداشته است که احتماالً به علت توانایی باالی اختالط
همزن طراحی شده برای راکتور باشد که زمان واکنش را تا  ۳۳دقیقه کاهش داده است.
دنیس و همکاران ( )۲۳۳۱اثر زمان واکنش بر روی بازده تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیزور کلسیم هیدروکسید تحت
شرایط دمای ℃  ۱۳و سرعت همزنی rpm 300و نسبت مولی متانول به روغن پسماند آشپزخانه را  1:1۵مورد بررسی قرار
دادند ،و به این نتیجه رسیدند که ترنس استریفیکاسیون در این شرایط به شدت به زمان واکنش وابسته است .لین و همکاران
( ،)۲۳۳۱فقط زمان  1۵دقیقه را برای رسیدن به عملکرد در حدود  ۱۳درصد تبدیل تری گلیسرید به متیل استر به بدست آوردند.
نیزا و همکاران ( )۲۳11و تان و همکاران ( )۲۳1۳عملکرد  ۱1/۱۸درصدی را در مدت زمان واکنش  ۳۳دقیقه بدست آوردند .با
تغییر زمان واکنش در محدوده  ۳-1۲۳دقیقه ،بازده تولید بیودیزل به طور قابل توجهی افزایش یافت .اتاداشی( )۲۳1۲و نود جی
( )۲۳۳1تأثیر زمان واکنش بر روی بازده تولید بیودیزل در دمای ℃ ۵۳با حداکثر زمان واکنش ۱۳دقیقه مورد بررسی قرار دادند.
نتایج آنها نشان داد که عملکرد باالی  %۴۳بیودیزل در زمان  ۱۳دقیقه اتفاق افتاد .علت این کاهش در بازده بدست آمده ،می
تواند ناشی از دمای پایین عملیاتی باشد که در آن دما به دلیل باال بودن ویسکوزیته روغن ،کاهش اختالط دو فاز متانول و روغن
اتفاق افتاده است.
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بنابراین در این تحقیق زمان مطلوب واکنش برای رآکتور بچ دو مخزنی همزن دار و با استفاده از روغن پسماند آشپزخانه ۳۳
دقیقه به دست آمده است.
جدول ( )۴مقایسه میانگین تاثیر زمان واکنش بر روی بازده تبدیل بیودیزل
زمان واکنش (دقیقه)

میانگین بازده تبدیل بیودیزل %

1۳

c

۸۳/۳

۲۳

b

۴۴/۳

۳۳

a

۱۵/۳

۸۳

a

۱۸/۳

۵۳

a

۱۸/۳

۱۳

a

۱۸/۴

اعدادی که با حروف مشترک نشان داده شدهاند ،اختالف معنیدار ندارند.

 -3-3تاثیر سرعت همزنی
جدول( )۵اثر سرعت همزنی بر بازده تبدیل بیودیزل را نشان میدهد .با افزایش دور همزن میزان تولید بیودیزل افزایش یافت
و در دور  ۱۵۳ rpmبه حداکثر میزان خود رسید .با افزایش سرعت همزنی ،برخورد بین مولکولهای الکل و روغن که در یکدیگر
نامحلول بوده و یك فاز غیر همگن را تشکیل میدهند ،افزایش یافته و انتقال جرم بیشتری صورت میپذیرد .سرعت همزنی باالتر
منجر به افزایش درصد تبدیل و کاهش زمان واکنش گردید .حسینی ( )۲۳1۳گزارش کردند که بیش از  % ۱۳تبدیل بیودیزل با
استفاده از رآکتور همزندار در سرعت  ۱۳۳ rpmاتفاق افتاد ،همچنین دریافتند که افزایش بیشتر سرعت همزنی تأثیری بر
پیشرفت واکنش نداشت .تاکاس و همکاران ( ،)۲۳1۳سرعت همزنی  ۱۳۳ rpmرا به عنوان سرعت بهینه برای تولید بیودیزل با
استفاده از همزن مکانیکی معرفی کردند و به این نتیجه رسیدند که افزایش بازده تبدیل با افزایش سرعت همزنی افزایش می
یابد .با مقایسه نتایج بدست آمده در این تحقیق و مقایسه آن با نتایج سایر پژوهشگران ،می توان نتیجه گرفت سرعت ۱۵۳ rpm
بهینه ترین سرعت همزنی برای تولید بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از رآکتور همزن دار می باشد.
جدول( :)۵تاثیر سرعت همزنی بر بازده تبدیل بیودیزل
دور همزنی ()rpm

بازده تبدیل

۸۵۳

c

۸۲/۳

۵۵۳

b

۴۳/۵

۱۵۳

a

۱۸/۵

میانگینهایی که با حروف مشترک نشان داده شدهاند ،اختالف معنیدار ندارند.

 -۴نتیجه گیری
در این تحقیق بیودیزل از روغن پسماند آشپزخانه با استفاده از راکتور بچ دو مخزنی مجهز به همزن ،تولید شد .نتایج نشان
داد بیشترین بازده تبدیل روغن پسماند آشپزخانه به بیودیزل با استفاده از متانول به عنوان الکل و پتاسیم هیدروکسید به عنوان
کاتالیزور با استفاده از راکتور همزن دار بچ ( )BSTRدر دمای بهینه ℃  ،۱۳سرعت همزنی rpm 650و در مدت زمان ۳۳
دقیقه بدست آمد.
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