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چکیده
محدودیت منابع زیست محیطی و کاهش کی فیت آنها در اثر گسترش فعالیتهای تولیدی ،مشکالت زیادی را برای
جامعه امروز و نسل آینده بوجود می آورد .لذا ضرورت دارد تا به منظور منطقی نمودن استفاده از این منابع ،از
ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای اقتصادی استفاده شود .از اینرو ،در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان،
کاربرد ابزارهای اقتصادی به عنوان مکمل سیاستهای حفاظت محیط زیست به شکل مولفه کلیدی و موثر مورد
توجه قرار گرفته است .یکی از ابزارهای مناسب مبتنی بر بازار در این زمینه رویکرد پرداخت برای خدمات
اکوسیستم(1)PESمی باشد .پرداخت برای خدمات اکوسیستم عبارت است از پرداخت به اقداماتی که سطح
خدمات مطلوب اکوسیستم را باال می برد .در واقع ،اصطالحی تخصصی است که برای توصیف طیفی از طرحهای
نوآورانه به کار می رود که درآن سرمایه گذاران و یا استفاده کنندگان از خدمات طبیعی مانند خدمات اکوسیتم ها،
به ارائه دهندگان این خدمات پرداخت هایی انجام داده و از آنها حمایت مالی به عمل می آورند .این ابزار ضمن
تبیین موقعیت ذینفعان و تعیین چارچوب همکاری و تقسیم وظایف بین آنها ،با ایجاد ساختارهایی همچون بازار و
نهاد تامین مالی ،در قالب یک برنامه بلندمدت ،ضامن پایداری و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی خواهد بود .در
این مطالعه ،به تشریح ابعاد ،چارچوب و نحوه پیاده سازی و الزامات تحقق پذیری و پایداری رویکرد  PESپرداخته
می شود و با استناد به تجربیات داخلی و خارجی ،زمینه های کاربرد موثر این ابزار در کشور در راستای نظام مند
نمودن نقش ذینفعان در حکمرانی صحیح اکوسیستمها معرفی می گردد .اطالعات فراهم شده در مطالعه حاضر می
تواند راهنمایی برای کاربرد این ابزار در جهت حفظ و احیای اکوسیستم های طبیعی از جمله تاالب های کشور
باشد.
طبقه بندی .E42 ،Q57 :JEL
واژگان كلیدی :اکوسیستم های طبیعی ،ذینفعان ،پرداخت برای خدمات اکوسیستم ،ایران.

 -7مقدمه
امروزه محیط زیست به یکی از مولفه های اساسی در سیاستهای جهانی مبدل شده است .بر این اساس ،در حال حاضر سازگاری
با محیط زیست پیش نیاز هر نوع فعالیت اقتصادی قلمداد می شود .آلودگیهای زیستمحیطی یکی از بزرگترین چالشهای فراروی
انسان در قرن بیست و یکم را تشکیل میدهد .اگرچه کشورهای توسعه یافته با استفاده از سرمایهگذاری و فنآوریهای نوین در
زمینه کنترل آلودگیهای زیستمحیطی به پیشرفتهای زیادی دست یافته اند اما کشورهای در حال توسعه هنوز با چالشهای عمدهای
در این زمینه مواجه هستند .ناکار آمدی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ،رشد جمعیت ،تشدید فقر و بهرهبرداری ناکارآمد از
منابع ،تخریب روزافزون محیط زیست را به همراه داشته است .همچنین حرکت در زمینه آزادسازی تجاری و حاکمیت نظام بازار در
بسیاری از کشورها و پیچیدهتر شدن معضالت زیست محیطی باعث شده تا ابزارهای سنتی حفاظت از محیط زیست (قوانین و
استانداردها) از کارآیی الزم برخوردار نباشند.

1 Payment for Ecosystem Services
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خدمات اکوسیستم نشان دهنده روند طبیعی و شرایط الزم برای حفظ زندگی انسان می باشد .اینها به عنوان مزایا ی رفاهی
انسان که از طریق اکوسیستمهای طبیعی به دست آمده شن اخته میشوند ،مانند کنترل سیل ،تصفیه آب ،و چرخه مواد مغذی.
برعکس ،خدمات زیست محیطی مزایایی است که از طرف انسان به اکوسیستم وارد میشود ،مانند شیوههای پایدار برداشت و یا
پروژههای جنگلداری .برآورد های فعلی نشان میدهد که ارزش ساالنه خدمات اکوسیستم در سطح جهانی مقداری بین  1۱تریلیون
دالر و  ۴۵تریلیون دالر ،با میانگین  ۳۳تریلیون دالر آمریکا یا حدود  1.۱برابر ( )GNPجهانی میباشد .این رقم ارزش باور نکردنی
خدمات اکوسیستمی را نشان میدهد که به طور عمده در بازارها در نظر گرفته نمیشوند .این نمونه چشمگیر تاکید میکند که توجه
به خدمات اکوسیستم برای سیاست عمومی حیاتی است ،هم از لحاظ مزایا رفاه و اقتصاد انسانی و همچنین اقتصاد.1
بر اساس اصول اقتصاد محیط زیست ارتباط نزدیکی میان نظام اقتصادی و محیط زیست وجود دارد .علم اقتصاد محیطزیست
میکوشد تا با بهکارگیری ابزارهای اقتصادی در بهینه سازی استفاده از منابع طبیعی در جهت دستیابی به توسعه پایدار موثر باشد.
در این ارتباط ،اکوسیستمهای طبیعی از جمله تاالبها از جمله مواهب طبیعی هستند که نه تنها فایدههای محسوس و
نامحسوس برای جوامع بشری فراهم میکنند بلکه برای دیگر اکوسیستمهای وابسته نیز حائز اهمیت هستند .2در این ارتباط ،یکی
از ابزارهای نوین در راستای حفظ خدمات اکوسیتم ،ابزار پرداخت برای خدمات اکوسیستم ( )PESمی باشد که در این مطالعه به
بررسی اصول و تجربیات کاربرد آن پرداخته می شود.

 -2مبانی نظری تحقیق
 -7-2جایگاه ابزار اقتصادی پرداخت برای خدمات اكوسیستم ()PES
همانطور که درک علمی ما از خدمات اکوسیستم و ظرفیت های ما در ارزشگذاری آنها بهبود یافته است ،گام منطقی بعدی،
توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار است که ما را قادر می سازد تا برای تصمیم گیری در خصوص این ارزشها از مشوق و ابزارهایی
استفاده نماییم که تاثیر آنها در قالب قیمت منعکس می شود .در مجموع ،پنج گزینه سیاستی وجود دارد که ممکن است دولت ها
به طور مستقل یا در ارتباط با مشکالت زیست محیطی استفاده کنند که این گزینه ها شامل تجویز ،۳جریمه ،۵ترغیب ،۴حقوق
مالکیت ۱و پرداخت 7هستند .تجویز ها شامل نظارت و مدیریت معیارها و استانداردهایی برای تنظیم فعالیت های خصوصی هستند.
جریمه برای تغییر الگوهای رفتاری از طریق مالیات و پاداش بدون ممنوعیت مستقیم است .ترغیب به تغییر رفتار اختیاری براساس
اطالعات منتشر شده در مورد عواقب مثبت یا منفی یک عمل اطالق می شود .حق مالکیت آنچنان که توسط دولت تعیین شده
شامل حق دخل و تصرف برای زمین میشود .پرداخت شامل یارانهها ،بخششهای مالیاتی و پرداختهای مستقیم است که نماینده
یک رهیافت بازاری براساس ارزشیابی میباشد.
سازوکارهای بازار محور میتواند شامل سیستمهای مبادله تجاری باشد که برای جبران خسارت در یک نقطه ،سبب بهبود یک
خدمت اکوسیستمی در جای دیگر می شوند و یا انواع گواهی های کاهش انتشار آالینده و نظائر آن که قابلیت مبادله در بازار را
دارند .ابزارهای سیاست گذاری مختلف ،روش های مختلفی را برای دستیابی به اهداف خود مورداستفاده قرار می دهند .برای مثال،
استانداردهای محیط زیستی بر رعایت حد معینی از انتشار آالینده ها تأکید دارند ،در حالیکه ابزارهای مبتنی بر بازار ،بر سازوکارهایی
نظیر مالیات ها تأکید میکنند .۱هر ابزار سیاست گذاری آثار و پیامدهایی را بر سایر بخش های جامعه بر جای می گذارد .شدت و
گستره این تأثیرات و این مسئله که اعمال آنها بر جامعه دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی است ،نه فقط بستگی به ابزارهای مورد
1 Prospects for a Wetlands Payment for Ecosystem Services Program in Costa Rica, DRAFT for posting on UF/UCR
)Program website, (8/20/2010

 2کریمزادگان،ح" ،)1۳۱2( .مبانی اقتصاد و محیطزیست" ،انتشارات نقش مهر.
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۱پوراصغر سنگاچین ،ف .1۳۱1 .مقایسه تحلیلی ابزارهای اقتصادیبرای حفاظت از محیط زیست و پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن آنها در
برنامههای توسعه کشور ،مجله محیطزیست و توسعه.
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استفاده دارد ،بلکه به برنامه ریزی مؤسسات و نهادهای متولی اجرای این سیاست ها نیز بستگی دارد .شایان ذکر است ،هیچ ابزار
سیاست گذاری منحصر به فردی وجود ندارد که برای کلیه شرایط ،بهترین قلمداد شود بلکه استفاده و به کارگیری هر ابزاری بستگی
به تعارضات و بده-بستان بین معیارهای مختلف ،اولویت های کشورها و سیاست گذاران ،ساختار اقتصادی و اجتماعی و سایرمولفه ها
دارد .به طورکلی ،ابزارهای اقتصادی مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را می توان در سه گروه عمده به شرح زیر
طبقه بندی کرد.1
الف -ابزارهای غیرمتمرکز :نظیر قانون عرفی ،وجه الضمان های عملکرد محیط زیستی ،مشوق های اخالقی ،حقوق مالکیت
وقانون مسئولیت.
ب -ابزارهای مبتنی بر بازار :نظیر عوارض انتشار ،عوارض محصول ،مالیات های تفاضلی ،یارانه ها ،سیستم ودیعه-بازپرداخت،
مجوزهای قابل مبادله و پرداخت بهای خدمات اکوسیستم.(PES)2
ج -کنترل مستقیم از طریق وضع قوانین :نظیر استانداردهای محیط ،استاندارد انتشار ،یا استاندارد فناوری به موازات ضمانت
اجرا.
محیط طبیعی ما خدمات متنوعی به ما ارائه می دهد که به رفاه و خوشبختی اقتصادی ما کمک می کند ،از تهیه الوارهای چوبی
یا دیگر منابع طبیعی گرفته تا سیستم های تنظیم نظیر ذخیره کربن در خاک و تنظیم آب .این حقیقت که اغلب این خدمات در
تصمیم گیری ها ارزش گذاری نمی شوند فاکتور کلیدی است که بر روی اکوسیستم و تخریب آن اثر می گذارد .بر خالف این پیش
زمینه ،عالقه به مکانیسم هایی که بهتر ارزش خدمات اکوسیستم را در عمل برآورد می کنند به وجود آمده است .پرداخت خدمات
اکوسیستم یکی از این رویکرد های نوین است .پرداخت خ دمات اکوسیستم را می توان پرداخت به اقداماتی تعریف کرد که سطح
خدمات مطلوب اکوسیستم را باال می برد و بنابراین می تواند در رویکردهای بازارمحور تعریف گسترده ای داشته باشد .پرداخت
خدمات اکوسیستم ( ) PESفرصت های کلیدی برای پیوند بین فراهم کنندگان خدمات اکوسیستم و کاربران یا سودبرندگان از این
خدمات ایجاد می کند و در انجام چنین کاری به صورت بالقوه راه های مقرون به صرفه ای برای جریان سرمایه گذاری فراهم می
کند .الزمه آن ابداع شیوه های نوین است زیرا در حال حاضر چه عرضه کنندگان و چه کسانی که از آن سود می برند از نقش خود
آگاه نیستند.۳

 -2-2تعریف پرداخت برای خدمات اكوسیستم ( )PESو اصول پایه ای آن
پرداخت برای خدمات اکوسیستم یا  PESاصطالحی تخصصی است که برای توصیف طیفی از طرحهای نوآورانه به کار می رود
که درآن سرمایه گذاران و یا استفاده کنندگان از خدمات طبیعی ،به ارائه دهندگان این خدمات پرداخت هایی انجام داده و از آنها
حمایت مالی به عمل می آورند .اصطالح «خدمات اکوسیستم» اشاره به مزایای متنوعی دارد که از محیط طبیعی مشتق میشود.
مثال هایی از این دست شامل عرضه مواد غذایی ،آب و چوب (ارائه خدمات) ،تنظیم کیفیت هوا ،ریسک سیل و آب و هوا (تنظیم
خدمات) ،فرصت های تفریحی ،گردشگری و آموزش (خدمات فرهنگی) و کارکردهای اصلی زیرالیهای مانند تشکیل خاک و چرخه
مواد مغذی (خدمات پشتیبانی).
پرداخت هزینهها برای خدمات اکوسیستم ( )PESزمانی رخ میدهد که ذینفعان یا کاربران خدمات اکوسیستم اقدام به پرداخت
هزینه هزینه به ارائهدهندگان خدمات میکنند .در عمل ،این موضوع ممکن است به صورت مجموعهای از پرداخت هزینهها در قبال
دریافت جریانی از فوائد یا خدمات اکوسیستم رخ بدهد .ایده اصلی این است که هر کسی که خدماتی را ارائه میدهد باید در قبال
این کار به او هزینهای پرداخت هزینه شود (شکل ( )1اسمیت ۵و همکاران :)211۳

1صالحی .1 ،حبیبی ،ع .پوراصغرسنگاچین ،ف .1۳11 .مقدمه ای بر اقتصاد بومشناختی .انتشارات دانشگاه تهران.

2 Payment For Ecosystem Services
3 Prospects for a Wetlands Payment for Ecosystem Services Program in Costa Rica, DRAFT for posting on UF/UCR
)Program website, (8/20/2010
4 Smith
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پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از راه های اساسی است که در آن یک بازار برای خدمات اکوسیستم می تواند تاسیس
شود .آن را می توان اساساً از نظر پرداخت به مدیران زمین و دیگران تعریف کنیم تا فعالیت هایی را بر عهده بگیرند که کمیت و
کیفیت خدمات اکوسیستم را افزایش می دهند و به کاربران خاص یا عام که اغلب در دوردست قراردارند بهره می رسانند .پرداخت
برای خدمات اکوسیستم به صورت موثر انگیزه ای برای هدف قراردادن شکست بازار 1از طریق تغییر انگیزه های اقتصادی که
مدیران زمین یا دیگران با آن روبرو هستند که می توانند بر روی تحویل سیستم های اکوسیستم اثر بگذارند ،ایجاد می کند .به این
معنی PES ،می تواند مناسب ابزارهای مبتنی بر بازار (اقتصادی) باشد که شامل مالیات ها و هزینه هاست .مطابق با تعریف عمومی
دو ویژگی وجود دارد که برای مکانیسمی که به عنوان  PESطبقه بندی می شود باید حضور داشته باشد:2
پرداخت برای خدمات اکوسیستم متضمن پرداخت مستقیم از طرف ذی نفعان به فراهم کننده خدمات اکوسیستم است.
در پرداخت برای خدمات اکوسیستم ماهیت تعامالت باید داوطلبانه باشد( .مشارکت کنندگان از طرف قانون وادار به معامله
نمی شوند).
به بیان دیگر ،طرح پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی ( ،)PESمبادلهای کامالً داوطلبانه است که در آن یک خدمت
محیط زیستی با شکلی از کاربری زمین که باعث حفاظت از چنین خدمتی میشود ،ارتباط داده میشود .در این مبادله حداقل باید
یک خریدار برای خدمات محیط زیست )معموالًدولت) و حداقل یک ارائه دهنده خدمات محیط زیستی )همان اکوسیستم( وجود
داشته باشد .مشروط بر اینکه ارائه دهنده خدمات محیط زیستی ارائه آن خدمت را تضمین نماید ۳.ایده اصلی پرداخت برای خدمات
اکوسیستم این است که کسانی که خدمات اکوسیستم را ارائه مینمایند باید بابت آن به آنها پرداخت صورت گیرد .بنابراین پرداخت
برای خدمات اکوسیستم فرصتی برای قیمت گذاری خدمات اکوسیستم که قبال قیمتی نداشتند مانند بهبود شرایط اقلیمی ،تنظیم
کیفیت آب و ایجاد زیستگاه برای حیات وحش با قیمت مناسب فراهم می کند و به این ترتیب این خدمات می توانند وارد مناسبات
اقتصادی گردند.
پرداخت برای خدمات اکوسیستم بر اساس اصل"پرداخت توسط ذی نفع " بنا نهاده شده است به جای آنکه "اصل پرداخت
توسط آلوده کننده" را در نظر داشته باشد .اجرای یک طرح پردخت برای خدمات اکوسیستم بدون رعایت اصول پایه آن امکان پذیر
نخواهد بود .این اصول که به شرح زیر است ،سبب میشود تا با رعایت آنها امکان موفقیت طرح بیشتر گردد.
 -1دواطلبانه بودن :۵ذی مدخالن یک طرح  PESداوطلبانه وارد طرح می شوند.

 1برای مثال ،تمامی خدماتی که تقاضاکنندگان جامعه میخواهند بازاری نیستند که این به عرضه کمتر منجر می شود.
 Wunder S. 2005. 2پرداخت برای خدمات زیست محیطی :برخی از پیچ و مهره . CIFORمقاله گاه به گاه شماره  ،۵2مرکز تحقیقات جنگل
های بین المللی ،بوگور ،اندونزی.

۵

3 Wunder S. 2007.
4 Voluntary
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 -2پرداخت توسط ذی نفعان :1پرداخت ها توسط افراد ذینفع از این خدمات پرداخت می شود .افراد عادی  ،انجمن ها ،کسب و
کارهای تجاری و یا دولت بابت استفاده از خدمات مختلف اکوسیستم میتوانند در این گروه ذینفع قرار بگیرند.
 -۳پرداخت مستقیم : 2پرداخت به طور مستقیم به ارائه دهندگان خدمات اکوسیستم و یا نهایتا از طریق یک واسطه یا
کارگزارانجام می گیرد.
 -۵بیشینه نگری : ۳پرداخت ها برای کنش هایی صورت می گیرد که ورای اقداماتی باشد که مدیران اراضی و دیگران می
بایست انجام دهند ( تامین کنندگان نباید قوانینی مثل رفع الزامات آلوده کننده را جبران کنند).
 -۴اطمینان از تداوم :۵برنامه های مدیریتی که باب ت آنها پرداختهای ذی نفعان صورت میگیرد نباید قابل برگشت باشد تا امکان
ارائه خدمات مستمر وجود داشته باشد
 -۱مشروط بودن :۴پرداخت ها مشروط و بسته به ارائه مزایای خدمات زیست محیطی است .
 -7اجتناب از کسری :۱به این معنی است که تضمین خدمات اکوسیستم در یک محل منجر به از دست دادن و یا تخریب
خدمات اکوسیستم در جای دیگرنشود.
تعیین حالت پایه قبل از اجرای یک برنامه  PESضروری است چرا که باید مشخص شود که چنانچه برنامه  PESاجرا نشود
وضعیت ارائه خدمات اکوسیستمی به چه صورت خواهد بود .این امر در عین حال برای تعیین میزان بیشینه نگری برنامه نیز ضروری
است.

 -9-2ساختار طرح پرداخت برای خدمات اكوسیستم
یک طرح  PESباید یک بازی برد برد بین خریدار و فروشنده باشد .اگر خریدار قیمتی کمتر از آنچه که برای تامین این خدمت
از منبع دیگر به فروشنده بپردازد احساس خوبی خواهد داشت .مثال تامین آب ناشی از مدیریت حوضه باید با قیمت کمتری از تامین
آب از طریق تصفیه آب به دست آید .در عین حال یک طرح  PESمیتواند به شکل پرداختهایی باشد به کشاورزانی که درآمدهای
آنها به سبب مدیریت زیست محیطی کاهش یابد .به طور مثال کشاورزان عالقمندند تا حوضچه هایی برای ذخیره آب داشته باشند و
مقدار  PESباید این مقدار را پوشش دهد .اما چنانچه مدیریت محیط زیستی در یک منطقه به جای مدیریت رایج سبب کاهش
درآمدهای بخش خصوصی -کشاورزان -گردد ،باید این درآمد جبران گردد .اما مقدار حداکثر و حداقل این مقدار چگونه تامین
میگردد.؟ حداقل پرداخت  PESکه میتوان انتظار داشت برابر با مقدار درآمد از دست رفته کشاورز ناشی از کاهش تولید محصوالت
کشاورزی است .در تئوری حداکثر پرداخت برابر خواهد بود با ارزش تجمعی از مزایای خدمات اکوسیستم اضافی که به خریدار ارائه
میشود( .که ممکن است شامل کاهش خطرات سیل ،عرضه آب تازه ،زیستگاه برای حیات وحش و غیره) باشد که این موارد بسته به
خدمات مورد نظرخریدار متفاوت است .با این حال ،بسیاری از این منافع را نمی توان کمی نمود ،بنابراین در عمل مقدار پرداخت
براساس عرضه و تقاضای خدمات زیست محیطی و برابر مقداری بین حداقل و حداکثر تعیین میگردد.

 -4-2بازیگران  PESو انواع الگوها و سطوح پرداخت
چهار گروه اصلی که به طور معمول در یک طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم درگیر هستند عبارتند از-1 :خریداران ،بهره
مند از خدمات اکوسیستم که مایل به پرداخت هزینه برای حفاظت افزایش و یا بازسازی آنها هستند -2 .فروشندگان،که خدمات
محیط زیستی مورد نظر خریدارن را به آنها ارائه می کنند -۳ .واسطه ها ،که می تواند به عنوان عامل ارتباط خریداران و فروشندگان
بوده و در طراحی و اجرای طرح کمک کند .و  -۵ارائه دهندگان دانش ،این گروه شامل کارشناسان مدیریت منابع ،متخصصان
ا رزشگذاری ،کارشناسان کاربری اراضی ،مشاوران کسب و کار و حقوقی که می تواند دانش ضروری توسعه طرح را فراهم کنند.

1 Beneficiary pays
2 Direct payment
3 Additionality
4 Conditionality
5 Ensuring permanence
6 Avoiding leakage
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با توجه به ذی نفعان مختلفی که میتوان در طرحهای  PESدر نظر گرفت ،میتوان الگوهای متفاوتی را برای برای آن در نظر
گرفت .در واقع معیار اصلی در این الگوها ،انواع پرداخت کنندگان یا خریداران خدمات محیط زیستی هستند که بر اساس آن این
تقسیم بندی انجام شده است .این الگوها عبارتند از:
طرح های پرداخت دولتی :در این روش پرداختها به اراضی یا مدیران منابع طبیعی به منظور افزایش خدمات اکوسیستم توسط
دولت و به نمایندگی از طرف عموم مردم صورت می گیرد.
طرح های پرداخت خصوصی :معامالت خصوصی سازمان یافته که در آن بهرهمندان از خدمات اکوسیستم به طور مستقیم با
ارائه دهندگان خدمات قرارداد می بندند.
طرح های پرداخت دولتی و خصوصی :که درآن دولت و بخش خصوصی هردو پرداختهایی را به اراضی یا مدیران منابع طبیعی
بابت ارائه خدمات اکوسیستم انجام می دهند.
عالوه بر این ،الگوهای  PESمی توانند در مقیاس های مختلفی جغرافیایی اجرایی شوند .این مقیاس ها شامل مقیاسهای بین
المللی ،ملی ،حوضه آبریز و محلی /همسایگی میباشند که در ادامه بطور مختصر توضیح داده شدهاند:
بین المللی :پرداخت هایی که در چارچوب مکانیسم مختلف بین المللی (نظیر مکانیسم های بازار محور پروتکل کیوتو) توسط
کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود.
ملی :به عنوان مثال برنامه نظارت بر محیط زیست ،که در آن مبالغی به کشاورزانی پرداخت می شود که کشاورزی با حفظ
مبانی زیست محیطی انجام می دهند.
حوضه آبریز :در این الگو استفاده کنندگان از آب در پایین دست مبالغی را به مدیران حوضه آبریز در باالدست بابت مدیریت
خوب آنها پرداخت میکنند .این الگو بیشتر تمایل به تامین مالی توسط بخش خصوصی دارد.
محلی /همسایگی :در این الگو ساکنان یک محل با تشکیل یک صندوق ،تامین مالی یک نیروی حفاظتی و سازمان زیست
محیطی را جهت مدیریت فضای سبز محلی برای تنوع زیستی ،چشم انداز و ارزش های تفریحی به عهده میگیرند.

 -9نتایج و بحث
 -7-9تحلیلی بر نتایج كاربست ابزار  PESدر كشورهای مختلف
برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم ( ) PESدر کشورهای مختلف و در زمینه های متعددی مانند منابع آب ،جنگلها ،تنوع
زیستی و حیات وحش ،تاالبها و  ...بآب تجربه شده است .به عنوان مثال از جمله مطالعات  PESدر زمینه منابع آب می توان به
مطالعه دانگ و همکاران ( 1)2111در حفاظت از کیفیت آب در میانه مسیر انتقال (شهر شاین چین) ،مطالعه تارپی و همکاران
( 2)211۱در پاکسازی منابع آب از گیاهان بیگانه در آفریقای جنوبی و مطالعه مونس اسکوبار و همکاران ( ۳)211۳در پرداخت برای
حفاظت از آب در آلمان و کلمبیا اشاره نمود.
یکی دیگر از منابع معتبر بررسی تجربیات جهانی ،گزارش وزارت محیط زیست ،غذا و امور روستایی انگلیس می باشد که در
سال  211۳توسط اسمیت و همکاران ،۵تهیه شده است .در این مطالعه  17تجربه بین المللی پرداخت برای خدمات اکوسیستم به
شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است که عمدتاً بر جنبه های محیط زیستی متمرکز هستند:
پروانه ماهیگیری تفریحی (جنوب شرق انگلستان)
گواهی احیا آب بنیاد زیست محیطی بنویل ( ،)BEFایاالت متحده امریکا
مناقصه ( Bushپوشش گیاهی محلی در استرالیا)
کت اسکیلز ) (Catskillsایاالت متحده آمریکا
برنامه کمک های بال عوض به جنگلداری (انگلستان)
1 Dong
2 Turpie
3 Munoz Escobar
4 Smith, et al (2013).
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نظارت زیست محیطی ELS-و ( HLSانگلستان)
برنامه مبادله مواد مغذی (نروژ)
خدمات اکوسیستم ارتفاعات انگلستان (محدوده دریاچه پارک ملی)
ناحیه دریاچه ( Nurtureمحدوده دریاچه پارک ملی)
پروژه ( Pumlumonولز)
برنامه مدیریت پایدار حوضه آبریز (شمال غرب انگلستان)
کاهش جریان در ( Pickeringیورک شایر شمالی)
اندیشیدن به باال دست  /جنوب غرب انگلستان
برنامه پرداخت تشویقی برای فعالیتهای حفاظتی در آمریکا
ویتل ( -)Vittelپرداخت برای کیفیت آب (تامین مالی)
آب ( Wessexجنوب غرب انگلستان)
دستورالعمل جنگلکاری باهدف ترسیب کربن ) / (WCCپایلوت ناحیه آموزشی ( Warcopکامبریا)
اما برای رعایت اختصار مقاله ،در این بند صرفاً به چهار نمونه موفق در این زمینه بطور تحلیلی پرداخته می شود:
الف -تجربه برنامه  PESبرای حفظ منابع آب و خاک در ویتنام (:)2172
خوان و همکاران ( )2112توسعه و پیاده سازی سه طرح حمایت از پرداخت برای خدمات اکوسیستم در ویتنام را مورد بررسی
قرار دادند .مطالعه موردی اول پارک ملی با وی 1در حومه شهر هانوی است .دولت حمایت مالی طرح را پشتیبانی کرد .در اوایل
دهه  1111آغاز شده است .مطالعه موردی دوم استان الم دونگ واقع در منبع رودخانه دونگ نای واقع شده است .بازارهای حاکم بر
مقررات شرکت ها باید هزینه خدمات زیست محیطی برای استفاده از خدمات اکوسیستم را پرداخت کنند .این طرح در سال 211۱
آغاز شده و هزینه های آغازین را دولت پرداخت می کند .مورد مطالعه سوم ایالت سان ال 2است .نوع بازار مشابه به عنوان نمونه
مورد مطالعه دوم است و هزینه های راه اندازی توسط دولت تأمین می شود.
خدمات اکوسیستم در مطالعه موردی  :1پرداخت برای خدمات جنگل ها ،در مطالعه موردی  :2تنظیم آب ،حفاظت از خاک و
چشم انداز ارائه شده توسط جنگل ها .تداخل کربن و حفاظت از تنوع زیستی برای اندازه گیری بسیار پیچیده بود و در مطالعه
موردی  :۳تنظیم آب و حفاظت خاک توسط جنگل ها می باشند.
فعالیتهای مدیریتی یا بازسازی برای بهبود جریان این خدمات اکوسیستم در مطالعه موردی  :1کاشت جنگل و حفاظت از
جنگل و در مطالعه مورد  2و  ۳حفاظت از جنگل ها می باشند.
کاال یا خدمتی که خرید و فروش می شود در مطالعه موردی  1حفاظت و کاشت جنگل می باشد که در مقیاس هکتار اندازه
گیری شده است .در مطالعه موردی  2تامین ثبات آب در نیروگاه های آبی است که می تواند در تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.
اندازه گ یری بصورت متر مربع است .خدمات فروخته شده تامین ثبات آب با حفاظت از جنگل ها در هر هکتار می باشد و در مطالعه
موردی  ۳تامین ثبات آب در نیروگاه های برقی است.
در مطالعه موردی  1خریدار دولت است و فروشندگان عبارت از خانوار هایی هستند که در نزدیکی مناطق جنگلی زندگی می
کنند .در مجموع  ۵211هکتار زمین به  17خانوار تعلق داشته است .در یکی از مناطق باوی در مجموع  271هکتار به  ۱خانواده
تعلق دارد این  ۱خانوار قرار دادی را قبول کرده اند که توسط مقامات محلی تهیه شده است که در آن آمده است که از این مناطق
حافظت انجام شود .به ا ین ترتیب آنها (مقامات) در عوض حفاظت هایی که انجام می دهند اجاره ساالنه دریافت می کنند .این
پرداخت برای فعالیت هایی است که به منظور حفاظت از جنگل ها انجام می شود .
در مطالعه موردی  2خریداران شامل  2شرکت دولتی برق آبی 1 ،سازمان عرضه آب و  1شرکت گردشگری می باشند.
فروشندگان نیز زمین های غیردولتی هستند که توسط  ۴۱۵خانواده اداره می شود .برای اطمینان از اینکه خانوارهای محلی
توانستند از درآمد بهره مند شوند ،مشاهده می شود که مقامات محلی قرارداد منظمی را از دهه  11۱1تنظیم کرده اند .که باعث
این شده است که تنها  11درصد از خانوارهای روستایی دسترسی به مزایای پرداخت برای خدمات اکوسیستم را به دست آورد.
1 . Ba Vi
2 . Son La
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در مطالعه موردی  ۳خریداران شامل  2نیروگاه برق آبی دولتی و یک منبع آب شرکت است .فروشندگان نیز بیش از  ۴1هزار
صاحب جنگل است که بیشتر خانوار ها می باشند.
طول قرارداد یا برنامه طراحی شده در مطالعه موردی  :1زمین برای شرکت کنندگان به مدت  ۴1سال اختصاص داده شد .آنها
با مقررات حفاظت از جنگ موافق بودند .پرداخت سالیانه  5 ( 111،111 VND / haدالر) برای حفاظت از جنگل و VND / ha
 2.۳میلیون(  153دالر آمریکا) برای کاشت جنگل.
طول قرارداد یا برنامه طراحی شده در مطالعه موردی  :2بدون اطالعات در مورد مدت قرارداد .هزینه خدمات زیست محیطی
برای نیروگاه های برق آبی  0.125( 21 VNDسنت) در هر کیلووات ساعت؛ برای شرکت های آبرسانی این هزینه در ۵1 VND
( 0.25سنت) در هر متر مکعب آب عرضه شد .واجد شرایط  ۴۳مورد پرداخت  16( 211,111 VND / haدالر) برای تنظیم آب،
 15 )271111 VND / haدالر) برای حفاظت از خاک و 0. 5 ( 11111 VND / haدالر) برای ارزش های چشم انداز منظره
است .تمام پرداخت ها ساالنه انجام می شود .در کل  2 .۱میلیون دالر برای  ۳۵11خانوار محلی پرداخت شد .هر خانوار  ۱11دالر
در سال دریافت خواهد کرد ،مبلغی  ۳.7۴برابر بیشتر از درآمد خود قبل از اجرای طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم.
طول قرارداد یا برنامه طراحی شده در مطالعه مورد  :۳بدون اطالعات در مورد مدت قرارداد .مجموع درآمد  ۱۳میلیارد VND
( 3,5میلیون دالر) در سال  2111و پرداخت متوسط به ازای هر هکتار جنگل  ۳17هزار تن ( 21دالر).
برای تعیین قیمت یک تیم برای محاسبه سطوح پرداخت ایجاد شده است ،اما برای پیدا کردن هزینه ای مناسب برای شرکت
های گردشگری که از زیبایی چشم انداز جنگل استفاده می کردند ،موفق نبوده است .این تیم با متقاضیان مختلف در مورد تمایل به
پرداخت خود مشورت نمود و  1.۴تا  2درصد از درآمد ناخالص شرکت های گردشگری را به خود اختصاص داد.
1
ساختار پرداخت ها در مطالعه موردی  :1این پارک به طور مستقیم توسط وزارت کشاورزی و توسعه روستایی اداره می شود.
هیئت مدیره پارک که قراردادهای ارائه دهندگان را نیز ارائه می دهد .هیچ اطالعات خاص در مورد نظارت و اجرا وجود ندارد.
ساختار پرداخت ها در مطالعه موردی  :2یک "سازمان دولتی " اداره و برنامه را نظارت می کند .پرداخت بر اساس مشارکت
خانوارها در طرح های پرداخت برای خدمات اکوسیستم انجام شد و نه در انجام خدمات ارائه شده توسط جنگل .برخی از مشکالت
در ارتباط با استفاده از گواهینامه های استفاده از زمین وجود داشت  ،زیرا گاهی اوقات تخصیص های مختلفی را نسبت به منطقه
واقعی اختصاص داده است که باعث شده است که پیشرفت های خدمات اکوسیستم را دشوار نماید .بنابراین ،پرداخت ها براساس
سطح زمین نشان داده شده در گواهینامه استفاده از زمین های شرکت کنندگان و بر اساس کیفیت جنگل ها در زمان تخصیص
زمین محاسبه می شود.
ساختار پرداخت ها در مطالعه موردی  :۳توزیع پرداخت ها با تعدادی از مشکالت مواجه شد .فقط  ٪1۵از کل مبلغ انتقال داده
شد .تنها  11درصد از خانوارها هرگونه پرداختی دریافت کرده اند .این عمدتا به دلیل پیچیدگی ترتیبات مالکیت محلی بود .
روشهایی پرداخت به احتمال زیاد در استان تغییر خواهند کرد .
نتایج  PESنشان داد که:
در مطالعه موردی  1به دلیل کمبود اطالعات ،تنها بخ شی از خانواده های عالقه مند قادر به شرکت در این رقابت ها بودند .این
اطالعات تنها به دست مقامات محلی سابق رسید .بازیگران مختلف متضمن ادعاهای متضاد و همپوشانی و حقوق در زمین در پارک
بودند  .این امر منجر به درگیری هایی میان مقامات پارک و روستاییان شد؛ زیرا دولت از ادعاهای روستاییان در مورد زمین ،و
همچنین معامالت غیر رسمی و غیرقانونی بین شش دارنده قرارداد جنگل و سایر خانوارهای روستا ،نادیده گرفت .اکثر خانوارهای
محلی موفق به استفاده از این طرح نشدند.
در مطالعه موردی  2هر خانوار مقدار  ۳.7۴برابر درآمد ساالنه خود را قبل از اجرای پرداخت برای خدمات اکوسیستم بدست
آورده است .در بسیاری از موارد ،پیاده سازی سیاست های پرداخت برای خدمات اکوسیستم بعید است که مشکل مدیریت جنگل
های فقیر را حل کند .ساختار فعلی پرداخت ها به فقرا ،به ویژه فقیرترین ها ،معموال خانواده های تازه تاسیس و مهاجرانی که
دسترسی به زمین هایی که به شدت وابسته به منابع جنگل و جنگل هستند ،دسترسی ندارند.
در مورد مطالعه  ۳به علت کم بودن میزان پرداخت ( تنها  11درصد از شرکت کنندگان پرداخت از خریداران دریافت کرده اند)
و به دلیل پیچیدگی موافقت نامه های مالکیت زمین محلی موفقیت چندانی وجود نداشته است.
1 . MARD
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ب-تجربه برنامه  PESدر تاالب های كاستاریکا (:7)2171
این تجربه به لحاظ اینکه بحث  PESرا برای تاالب ها به عنوان یک اکوسیستم بررسی می کند ،حائز اهمیت است .هدف از این
مقاله در نظر گرفتن ویژگیهای خاص تاالب (مولّد بودن خارق العاده آنها ،تهدیدهای علیه آنها ،و ماهیت دو گانه آبی زمینی
اکوسیستم آنها) و پیشنهاد یک سیستم پرداخت برای خدمات زیست محیطی ( )PESاست که بتواند حفاظت از تاالبهای خصوصی
در اطراف منطقه حفاظت شده تاالبی کنو نگرو) (cano negroدر کاستاریکا را تشویق کند .برنامه ( )PESکاستاریکا در قانون
جنگلداری  7۴7۴در سال  111۱ایجاد شد و به این کشور کمک زیادی کرده است که از تهدید جنگل زدائی دهه  1111عبور کند.
با این حال این برنامه فقط خدمات اکوسیستم جنگل را در نظر میگیرد و به طور مستقیم به تاالبها اعمال نمیشود .گسترش
برنامه فعلی ( )PESکاستاریکا برای واجد شرایط کردن تاالبها و برای شامل کردن استراتژیهای مدیریت مناسب در اکوسیستم
تاالبها یک فرصت مهم برای رویارویی با بسیاری از تهدیدهای جهانی است که تاالبها با آن مواجه میشوند.
کاستاریکا شامل یازده تاالب میباشد که به عنوان سایت های رامسر مطرح شده اند .کاریو نگرو( )cario negroیکی از آنها است
که به دلیل اهمیت آن به عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر به عنوان سایت رامسر انتخاب شده است.
کاریو نگرو در استان آالجوال در قسمت شمال مرکزی کاستاریکا در نزدیکی مرز نیکاراکوئه واقع شده است .این منطقه در
 11۱۵به عنوان منظقه حفاظت حیات وحش و در  1111به عنوان اولین سایت رامسر به جهت اهمیت زیستگاه پرندگان مهاجر
تعیین شده است .در حقیقت در طی فصل های بارانی که از می تا نوامبر ادامه دارد دو تاالب بزرگ کاریونگرو به نام های الگونا سن
سباستین و الگونو کارینونگرو 2۳ ،گونه از پرندگان مهاجر را به خود جذب می کند .تاالب ها مشخصاٌ از ریف ریو ،ریوفریو و
ریومونیکو پر می شوند؛ که شامل  11۱1هکتار ازتاالب ها که خود شامل تاالب های دائمی و موقتی و جنگل های بارانی و مرطوب
می شوند .این زمین ها ترکیبی از شاخصه های عمومی و خصوصی را دارند که زمین های خصوصی شامل محدودیت های کشت و
استفاده از زمین به جهت مراقبت از زمین های مرطوب می شوند.
نه محدودیت های کشت و تصرف زمین که زه کشی و حفاری و از بین بردن گونه های بومی را ممنوع کرده و نه ثبت کاریو
نگرو به عنوان سایت رامسر برای مراقب ت و حفاظت از زمین های مرطوب کافی نبوده است .فعالیت های انسانی هنوز تهدید های
بسیاری را به این منطقه تحمیل میکند از جمله نابودی جنگل ها و زه کشی و چرای بی رویه دام ها و آلودگی آب ها به دلیل
کشاورزی و کاهش گونه های جانوری در نتیجه شکار و ماهیگیری غیر قانونی  .زه کشی تاالب ها و تغییر مسیر رود ها و فرسایش
براثر کشت بی رویه نیز منجر به ته نشینی و کوچک شدن تاالب ها در طی چهار دهه گذشته شده است .همچنین خشک شدن
تاالب ها و جنگل زدایی این زمین ها را در برابر آتش آسیب پذیر کرده از جمله آتش سوزی های  111۱و  211۳که بخش قابل
توجهی را از بین برد .
جامعه ساکن کاریو نگرو و پیرامون آن نیز به خودی خود با مشکالت عدیده ای روبرو هستند که مستقیماً با تاالب ها مربوط
نیست .این مشکالت شامل فقر و زیر ساخت های ضعیف و همچنین محدودیت فرصت های اقتصادی در این منطقه می شود .در
حقیقت مالکا ن زمین های کوچک به سبب نبود گزینه های اقتصادی امکان پذیر به جای کسب سود ،زمین های خود را برای چرای
دام استفاده می کنند.
کاستاریکا برنامه ی کنونی  PESو صندوق ملی تامین مالی جنگلداری خود را تحت قانون جنگلداری  7۴7۴در سال 111۱
پایهگذاری کرد .این کشور در سال  1171دارای یکی از باال ترین رتبه های جنگل زدایی در دنیا بود .قانون  ۵خدمت اکوسیستم
ارائه شده توسط جنگل ها شامل گاز های گلخانه ای ،حفاظت از آب برای شهر ها وروستا ها و انرژی برق آبی ،حفاظت از تنوع
زیستی و زیبایی مناظر را در نظر میگیرد .زمین داران خصوصی زمین های خود را تحت پوشش برنامه مدیریت زیست محیطی یا
جنگل زایی از طریق کاشت درخت ،محافظت از جنگل های موجود ،تجدید طبیعی جنگل ها یا کاشت درخت ها به صورت
کشاورزی ،ثبت نام می کنند و در عوض برای خدمتی که به محیط زیست انجام داده اند حقوق دریافت میکنند .صندوق ملی تامین
مالی جنگلداری تامین مالی برنامه  PESرا مدیریت میکند و مسئول بیشتر مدیریت  PESو وظایف جنگل زایی این برنامه میباشد.
با توجه به زیرساختهای موفق موجود مربوط به طرح ( ) PESجنگل در کاستاریکا و موانع بر سر راه اقدامات سایر سیاست ها،
برنامه ( )PESتاالب بیشتر ین پتانسیل را برای یک حفاظت موفقیت آمیز از این اکوسیستم را دارا میباشد .توجیه برای برنامه
( ) PESهم به دلیل تهدیدات مالکیت خصوصی و نیاز به تعادل فرصتهای اقتصادی با اولویت حفظ بیشتر منابع طبیعی و هم به
1 https://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/academic-programs/study-abroad/costa-rica/PES_draft_report.pdf.
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دلیل استفاده از چنین طرح پرداختنی که شامل مشارکت داوطلبانه و تشویقهای مالی کافی آن است ،اعمال میشود .چنین برنامه
()PESای باید ویژگی اکوسیستمی تاالب را شناسایی ،ارزش این خدمات را تعیین ،توسعه بازار را تعدیل و پیشرفت نظارتی آن را در
نظر بگیرد.
ج-تجربه برنامه  PESبرای حفاظت از آبخیز شهری در اكوادور (:)2112
واندر و آلبان ( ) 211۱پرداخت برای اکوسیستم را در مورد دو طرح پیمامپیرو 1و پروفافور 2در اکوادور بررسی کردند .این
مجموعه شامل  2طرح می باشد:
پرداخت برای خدمات اکوسیستم شماره  : 1پیمامپیرو  )2111-211۴( :برنامه ی حوضه ی آبخیز در پیمامپیرو مربوط به طرح
حفاظت از آبخیز شهری .منابع مالی )1( :استفاده کنندگان از آب ( ۱1درصد از هزینه ها) و ( )2شهرداری منطقه .همچنین ()۳
دریافت هزینه های سرمایه ای از سازمان های غیر دولتی بین المللی پایدار چرا که در مورد ادامه دار بودن نقش دولت در این پروژه
نگرانی های سیاسی وجود دارد.
پرداخت برای خدمات اکوسیستم شماره  :2پروفافور  : )111۳-211۴( :جنگل ها جذب کننده ی دی اکسید کربن منتشر شده
می باشند ،برنامه ترسیب کربن برنامه ایی است که به موجب آن شرکت برق هلند به زمین داران منطقه برای حفاظت از جنگل و
کاهش کربن پرداخت می کند .منبع مالی :چیزی که پرداخت شده توسط شرکت هلندی ظاهرا )1( :برقرار کردن سیستم هزینه ای
( )2پرداخت به صاحبان ملک ها و کمک های فنی ( 71درصد از هزینه های بهره برداری) ( )۳اجراهای دولت و غیره ( 2۴درصد از
هزینه های عملیاتی)
خدمات اکوسیستم در پیمامپیرو بر حفظ و بهبود کیفیت آب و سط وح جنگلی که دارای پوشش طبیعی از گیاه می باشند و باید
مدیریت و توسعه داده شوند ،تاکید دارد و در پروفافور ارائه دهنده خدمات ترسیب کربن با پرداخت زمین داران برای کاشت درخت
است.
تهدید پیمامپیرو انتقال جنگل ها به کشاورزی است که باعث میشود کیفیت و مقدار آب تغییر کند .همچنین تهدید پروفافور
انتقال جنگل ها به کشاورزی است که منجر به انتشار گاز  CO2در سطح جهانی می شود.
کاال یا خدمتی خرید و فروش می شود:
پیمامپیرو  :خدمات قابل ارائه آب است که نشان دهنده الزمه وجود مدیریت در جنگل ها می باشد .حدود  11هزار خانوار و
حدود  ۱11هکتار تحت حمایت قرارداد ها می باشند .قرارداد ها متناسب با درصد پوشش گیاهی می باشند اما اکثرا پرداخت برای
خدمات اکوسیستم قرارداد ها را با توجه به مقدار خدمات اکوسیستم تعیین می کنند .وجود درختان تبخیر را کاهش می دهد ،باعث
کاهش روان آب می شود و بهبود مقدار و کیفیت آب را به همراه دارد.
پروفافور  :ترسیب کربن ،نمونه ای است که در مورد نحوه جذب مقدار واقعی کربن توسط پوشش گیاهی بومی در مقابل دیگر
پوشش های گیاهی بحث می کند.
خریداران و فروشندگان پیمامپیرو:
خریداران 1۳۴1 :خانوار که  21درصد اضافه بها برای مصرف آب پرداخت می کنند .بسیاری از انها آب را مجانی استفاده می
کنند .نظر سنجی ها نشان می دهد که  ۱1درصد حاضر به پرداخت خدمات اکوسیستم برای آّب می باشند.
فروشندگان 27 :خانوار در مناطق مختلف که پرداخت می کنند برای مدیریت جنگل .بسیاری از افراد فقیرند با توجه به این که
 ۳1درصد درآمد ساالنه خود پرداخت می کنند.

خریداران و فروشندگان پروفافور:
خریداران :بسیاری از شرکت های برق هلندی مایل به کاهش دی اکسید کربن دی هستند .بدیهی است بسیاری از مردم جامعه
جهانی از کاهش کربن دی اکساید سود می برند.
فروشندگان :بیشتر مالکان خصوصی هستند .ا ما جوامع هم بعنوان یک کل مطرحند .دقت کنید که بعضی از فروشندگان نیز از
آموزش جنگل بیشتر و فراتر از پرداخت مالی سود میبرند.

1 . Pimampiro
2 . PROFAFOR
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طول قرارداد یا برنامه ی طراحی شده پیمامپیرو :در ابتدا  ۴سال است .اما پس از آن در طول زمان بطور نامحدود افزایش یافته
است .دقت کنید که آن را در زمان یک سال راه اندازی و  ۵ماه دیگر به مذاکره و نوشتن قرارداد پرداخته است.
طول قرارداد یا برنامه ی طراحی شده پروفافور :تا  11سال ،در طول زمان پرداخت شده است .ابتدا  ۱1درصد هزینه های کاشت
پرداخت می شود و اگر درختان زنده رشد کردند و زنده ماندند 21 ،د رصد مابقی نیز پرداخت می شود تا انگیزه ای برای مدیریت
مناسب دوباره جنگل باشد .این هزینه ها در مجموع  ۳1درصد پرداخت را شکل می دهد 71 .درصد درآمد حاصل از برداشت است
واگر افراد جنگلها را به طور کامل نوسازی نکنند باید  ۳1درصد درآمد را پرداخت کنند.
قیمت گذاری در پیمامپیرو بصورت  ۱تا  12دالر ساالنه برای هر هکتار بوده است که به کیفیت نوع جنگل و چگونگی بهبود
مقدار و کیفیت آب بستگی دارد .در در پروفافور نیز بر اساس هزینه های فرصت نوسازی جنگل تعیین شده است .عالوه بر آن بازار،
قیمت چوب را بصورت مستقیم اندازه گیری میکند.
ساختار پرداخت ها در پیمامپیرو  :در عمل  ۳قرارداد از  11تا بصورت تصادفی بر اساس بازدید ساالنه انتخاب می شود و بررسی
می شود که آیا همانگونه که گفته شده است انجام میدهند (یانه؟)  ،اما در عمل پول کمی برای این نظارت در دسترس است .ممکن
است آنها را جریمه کنن د یا حتی در بعضی مواقع باعث اخراج آنها شوند .این مشروط است به ارائه خدمات اکوسیستم.
ساختار پرداخت ها در پروفافور  :از نحوه اجرای قرارداد در هر منطقه حداقل یکبار درسال یا حتی بیشتر بازدید میکند .این
هزینه بر است اما تنها  2۴درصد از هزینه های کل را شامل میشود .مجازات ها علیه مالکان زمین انجام میشود اما مشکل بزرگ اجرا
کردن علیه جوامع میباشد.
نتایج  PESنشان داد که هردوطرح برای رسیدن به اهداف محیط زیستی نسبتا موثر بوده است .عامل کلیدی که در توضیح
دستاوردها قابل بیان است این است که اگر هدف طرح کاهش فقر یا دیگر اهدافی که درقرارداد وجود دارد باشد ،هر دو تجربه در
بهبود یافتن رفاه دریافت کنندگان پرداخت برای خدمات اکوسیستم عمدتا از طریق درآمد باالتر موثر بودند.
د -تجربه برنامه  PESبرای خدمات زیست محیطی در حوزه های آبخیز آمریکای مركزی ()2112
کوسوی و همکاران ( )211۱پرد اخت برای خدمات زیست محیطی در حوزه های آبخیز آمریکای مرکزی را برای سه منطقه
دنبال کردند .این سه طرح شامل جسوس دی اوتورو( 1هندوراس) ،سن پدرو دل نورته( 2نیکاراگوئه) و هردیا( ۳کاستاریکا) می
باشند .کار میدانی از ژوئیه تا دسامبر  211۵انجام شد.
تامین مالی برنامه جسوس دی اوتورو با تامین بودجه از سوئیس به مبلغ  ۳1111دالر آمریکا برای طرح و راه اندازی از سال
 2111اغاز شده است .تامین مالی هردیا از سال  2112بدون اطالعاتی در مورد حامی مالی اغاز شده است .مجموع کمک های مالی
 ۳2111دالر آمریکا برای طراحی و راه اندازی بوده است و تامین مالی سن پدرو دل نورته از سال  211۳آغاز شده است  .صندوقی
توسط برنامه برای کشاورزی پایدار در دامنه مرکزی آمریکا ۵ارائه شده است .مجموع کمک های مالی  11111دالر آمریکا برای
برپایی اولیه بوده است.
خدمات اکوسیستم جنگل و عمدتاً آب در هر سه مورد مد نظر است و فعالیتهای مدیریتی یا بازسازی برای بهبود جریان این
خدمات اکوسیستم شامل موارد زیر است:
جسوس دی اورتو :حذف هر گونه آتش سوزی در طی کاشت یا پس از کاشت یا حتی قبل از کاشت .کاشت انواع حصار ها برای
گیاهان ،نهرهای آبیاری و تراس .استقرار سیستم های زراعی و تولی د کود آلی .اجرای کشاورزی ارگانیک و محافظت از جنگل ها
واحیای جنگل ها.
هردیا :پیشگیری و کنترل آتش سوزی جنگل .ممنوعیت شکار و استخراج از محصوالت جنگل .ممنوعیت استخراج محصوالت
چوبی .ممنوعیت تبدیل جنگل به کشاورزی و یا دامپروری .حفاظت از جنگل .احیای جنگل.

1 . Jesus de Otoro
2 . San Pedro del Norte
3 . Heredia
4 . PASOLAC
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سن پدرو دل نورته :مدیریت و حفظ مناطق جنگلی .پیشگیری و کنترل آتش سوزی جنگل .محدودیت استخراج چوب ،اجرای
برنامه ریزی های مدیریتی ،ممنوعیت پرورش دام .کشت محصوالت امرار معاش تنها در یک هکتار برای هر ارائه دهنده و البته
بدون استفاده از آفت کش ها و مواد شیمیایی مجاز است.
خریداران درجسوس دی اورتو  12۱1 :خانوار استفاده کننده از آب وجود دارد.در هردیا  ۵۱۱۱7 :خانوار مصرف کننده آب و یک
شرکت خصوصی نوشابه و در سن پدرو دل نورته  12۴ :خانوار استفاده کننده از آب وجود دارد .فروشندگان در هر سه مورد فوق
فروشندگان مالکان زمین ها هستن د .و غیرذینفع خریدی هم وجود ندارد .اطالعاتی در مورد طول برنامه وجود ندارد و پرداختها یا به
صورت ماهانه به عنوان یک هزینه ثابت یا به عنوان یک پرداخت به عنوان هزینه برای هر متر مکعب آب خریداری شده به قبض آب
اضافه می شود.
نحوه قیمتگذاری به این صورت است که در جسوس دی اورتو ،این هزینه از طریق رای گیری از نمایندگان بخش های مختلف
آب در شهر تعیین شد .در هردیا این هزینه ها به دالیل سیاسی توس دولت تصمیم گیری می شود و در سن پدرو دل نورته ،این
هزینه از طریق یک فرایند مشارکتی در کمیته آب ،که شامل نمایندگانی از بخش های مختلف آب در منطقه تصمیم گرفته شد.
ساختار پرداخت ها به این صورت است که خانورها هزینه آب را بر اساس متر مکعب آب مصرفی یا یک مقدار معین در هر ماه
پرداخت میکنند و خدماتی قابل فروش هستند که صاحبان زمین توافق نامه به انجام برسانند .در جسوس دی اوتورو ،واسطه شورای
محلی اداره آب و دفع فاضالب 1است .در هردیا ،واسطه یک شرکت محلی عمومی برای مونتاژ و بهداشت آب 2است و در سن پدرو
دل نورته ،واسطه کمیته آب (یک کمیته محلی ایجاد شده که جایگزین یک شرکت عمومی ناکارآمد پیش از آن می باشد) است.
نتایج  pesنشان داد که در هر سه مورد مبلغ دریافت شده از طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم کمتر از  ٪2از ناخالص
ساالنه درآمد اکثر ارائه دهندگان را تشکیل میدهد  .بسیاری از ارائه دهندگان معتقدند که که مقدار دریافتی آنها منصفانه نیست و
هزینه فرصت بزرگتر از پرداخت واقعی یا بالقوه بوده است.
 -2-۳مراحل و فرایند اجرای :PES
در مطالعات مختلف چارچوب و فرایندهای متعددی برای اجرای برنامه  PESپیشنهاد شده است که کم و بیش مشابه می
باشند .از جمله این مطالعات می توان به مطالعه راموز و همکاران ( ) 2111اشاره نمود که چارچوب اجرای برنامه پیشنهادی پرداخت
برای خدمات اکوسیستم را به شکل زیر پیشنهاد می نمایند.

-1حمایت حقوقی

-2جمع آوری اطالعات

 -۱اجرای مکانیزم PES
طراحی شده

 -۳مذاکره برای ایجاد ساختار
سازمانی

 -۴فرایند مذاکره با ذینفعان (ارائه
دهندگان و استفاده کنندگان)

 -۵طراحی مکانیزمPES
شکل  -7چارچوب و فرایند اجرای برنامه  PESتاالب كانی برازان

1 . JAPOE
2 . ESPH S.A
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با توجه به چارچوب فوق:
 -1در مرحله اول الزم است مبانی قانونی موجود که اجرای برنامه  PESرا پشتیبانی مینماید ،بررسی شود تا حمایت ها و بستر
های حمایتی موجود مشخص شود.
 -2در مرحله دوم الزم است اطالعات مورد نیاز برای تدوین برنامه  PESو اجرای آن جمع آوری شود که این اطالعات شامل
انتخاب سایت مطالعه و شناخت دقیق ویژگیهای آن ،شناسایی و ارزشگذاری خدمات زیست محیطی که جبران خسارت یا پرداخت
آن صورت می گیرد ،شناسایی ذین فعان (هر دو ارائه دهندگان و مصرف کنندگان خدمات محیطی) و تهیه یک مطالعه اقتصادی
اجتماعی و مطالعه در مورد توانایی و تمایل پرداخت و مشارکت آنها می باشد.
-۳در مرحله سوم الزم است برای ایجاد ساختار سازمانی با جوامع و مسئولین محلی مذاکره شود.
 -۵در مرحله چهارم ،الزم است مکانیزم  PESشامل تهدیدات ،اقدامات ،خدمات ،خریداران و فروشندگان و سیستم قیمتگذاری
و قراردادها و تامین مالی مشخص شود.
 -۴در مرحله پنجم فرایند مذاکره با ذینفعان مختلف خدمات مورد بررسی در برنامه  PESانجام می شود تا برای هر کدام از
خدمات مورد بررسی با زار ایجاد گردیده و خریداران و فروشندگان مشخص شوند .در مورد خریداران بالقوه و بالفعل الزم است در
مورد نحوه ورود داوطلبانه و میزان پرداختی آنها مذاکره شود و در مورد فروشندگان و ارائه دهندگان خدمت باید در مورد مبلغی که
رضایت و مشارکت آنها را جلب نماید و نحوه پرداخت و قرارداد و کیفیت خدمات قابل ارائه صحبت شود.
 -۱در مرحله ششم بر اساس یافته های بندهای قبل و نهایی نمودن همه مذاکرات ،برنامه  PESجاری می شود .فاز پیاده سازی
 PESنباید آغاز شود مگر اینکه تمام مراحل قبلی کامل شده باشد .مرحله اجرایی شامل عملی کردن یا راه اندازی تمام فعالیت های
توافق شده در برنامه های مدیریتی است که تهیه شده است .در انجام این قسمت ،باید از پرسنل واجد شرایط استفاده شود و برای
جلوگیری از ضربه زدن و ایجاد انتظارات کاذب ،بازیگران درگیر ارائه خدمات محرمانه باید قبل از آغاز اجرا ،درباره اهداف و عملکرد
مکانیزم  PESتوجیه شده باشند.
در مطالعات مختلف به شکل های دیگری نیز به مراحل اجرای  PESاشاره شده است که از جمله آنها می توان به مطالعه
فریپ ) 211۵( 1اشاره نمود .طبق مطالعه مذکور ،در عمل ،شناسایی خدمات اکوسیستم و خریداران بالقوه و فروشندگان و سپس
حل مسائل نهادی ،قانونی و فنی می تواند امری بسیار پیچیده باشد و این مراحل نیاز به زمان و تخصص زیادی دارند .با توجه به این
موارد ،راهنمای اجرای عملیاتی  PESدر قالب  11مرحله مطابق با شکل  ۳ارائه شده است:

شکل  71 -9مرحله در ارزیابی امکانسنجی PES
1 Fripp
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چارچوب فرایند فوق که شامل پنج بخش  Aتا  Eو  11مرحله می باشد به شرح زیر و بطور خالصه قابل بیان است فریپ
(:)211۵
بخش Aبیانگر خدمات اکوسیستم و شامل مراحل  1و  2می باشد:
مرحله  :1شناسایی سرویس اکوسیستم :خدمات اکوسیستمی که خرید و فروش می شود ،چیست؟
مرحله  :2مرزهایی واضح تنظیم کنید.
بخش Bبیانگر بازیگران و دسترسی به بازار و شامل مراحل  ۳و  ۵می باشد:
مرحله :۳شناسایی فروشنده (فروشندهها) و شناسایی خریدار (خریداران)
مرحله  : ۵شناسایی بازار و نحوه دسترسی به آن و تنظیم قیمت برای اطمینان از تامین مالی پایدار.
بخش Cبیانگر سیستمهای حکومتی و نهادی و شامل مراحل  ۴و  ۱می باشد:
مرحله  :۴تعیین حاکمیت خدمات اکوسیستم :آیا تدابیر الزم حاکمیتی وجود دارد؟
مرحله  :۱شناسایی توابع  /چهارچوبهای نهادی و اداری :آیا تسهیالت سازمانی الزم در محل وجود دارد؟
بخش Dبیانگر دادههای پایه و شامل مراحل  7و ۱می باشد:
مرحله  : 7ایجاد و مقایسه سناریوهای پروژه و کسب و کارهای مرسوم :سناریوی کسب و کار مرسوم چیست؟ چگونه به عنوان
یک نتیجه از طرح  PESاز آن انتظار داریم؟ به عنوان مثال،
مرحله  :۱جمعآوری دادههای بیوفیزیکی یا زیستی فیزیکی.
بخش Eبیانگر اعتبار ،اطمینان ،پایداری و شامل مراحل  1و 11می باشد:
مرحله  :1تنظیم مقررات اندازهگیری ،گزارش و تایید :آیا سیستمهایی برای تأمین اعتبار خدمات ارائه شده وجود دارد؟ کدام
مرحله  :11ساز وکارهای اشتراک گذاری منافعی به نفع افراد فقیر جامعه را توسعه دهید :آیا روشی منصفانه و عادالنه برای
اشتراکگذاری مزایا وجود دارد؟
با توجه به مطالب گفته شده ،بطور خالصه می توان بیان داشت که برای اجرای طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم الزم
است ابتدا شناخت جامعی از مساله و تهدید موردنظر وجود داشته باشد .سپس به ارزیابی ظرفیت ها پرداخته شود و برنامه PES
طراحی شود .سپس به مذاکره با خریدار و فروشنده پرداخته شود و این مذاکرات تا رسیدن به یک توافق عملی ادامه یابد و در
نهایت طرح توافق شده با لحاظ همه جوانب به اجرا گذاشته شود.

 -4جمع بندی و چندین نکته پیشنهادی
با توجه به بررسی تجربیات جهانی در کشورهای مختلف در خصوص اجرای  ،PESمهمترین اصول و مفاهیمی که در طراحی
یک مکانیزم پرداخت برای بهره مندی از خدمات اکوسیستم باید مورد توجه قرار گیرد شامل موارد زیر است:
داوطلبانه بودن معامالت،
شناسایی خدمات اکوسیستم
شناسایی خریداران یا همان ذی نفعان خدمات اکوسیستم که تمایل به پرداخت دارند،
شناسایی فروشندگان که فعالیت هایشان منجر به عرضه خدمات سودمند می شود،
شناسایی واسطه که ارتباط بین خریدار و فروشنده را شکل داده و به طراحی و پیاده سازی برنامه کمک می کنند،
طراحی مکانیزم پرداخت برای بهره مندی از خدمات اکوسیستم و نحوه تامین مالی برنامه می باشد.
همچنین از مهمترین درس آموخته های این مطالعات ،کلیدی بودن مفهوم مشارکت در اجرای برنامه ها و همچنین ارتباط بین
خریدار ،واسطه و فروشنده است چرا که درک آن به توسعه برنامه کمک می کند .درس آموخته دیگر لزوم در نظر گرفتن پیچیدگی
مربوط به بر هم کنش های جنبه های فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی و سیاسی پرداخت برای خدمات اکوسیستم در نظر گرفتن
همه عوامل در زمان تهیه برنامه ها می باشد .همچنین ایجاد همدلی بین خریداران و فروشندگان خدمات اکوسیستم زمانی که نتایج
پروژه قابل مشاهده و ملموس است ،آسانتر است.
بر اساس نتایج مطالعات انجام شده فوق و به طور کلی در تمامی طرحهای  ، PESتامین منابع مالی مورد نیاز همواره از
چالشهای اساسی این طرحها بوده است که به شیوه های مختلفی از جمله موارد ز یر برای حل آن اقدام کردهاند:
اشخاص حقیقی و دوستداران طبیعت که بصورت داوطلبانه پرداخت می کنند.
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سازمان های غیر دولتی که به صورت داوطلب برای خدمات اکوسیستم پرداخت می کنند.
صندوق های روستایی که با مشارکت جوامع محلی و بهره برداران محلی تاالب ایجاد می شود.
گردشگران (عمدتا پرنده نگران) که برای دیدن منطقه حق الزحمه پرداخت می کنند.
هتل های گردشگری و شرکت بازاریابی و تورهای گردشگری.
دولت در قالب بودجه های عمومی یا درآمد مالیاتی
صندوق های تامین مالی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی.
شرکت دولتی برق آبی
سازمان های عرضه کننده آب
صندوق ها و آژانس توسعه بین المللی
خانورهای روستاها و شهرهای مجاور تاالب بر اساس دسترسی مناسب تر به خدماتی مانند آب
شرکتهای صنعتی نیازمند آب مانند صنایع آشامیدنی
فروش حقوق انتشار کربن یا سایر اوراق و گواهی های خدمات اکوسیستم
عالوه بر این ،مالحظاتی را برای ارزیابی این که آیا  PESمیتواند به ارائه بهتر محصوالت محیط طبیعی کمک کند یا نه باید در
نظر بگیریم .این مالحظات را می توان در قالب موارد زیر خالصه نمود:
نیاز به شفاف سازی مواردی که دولت دخالت می کند :درواقع بسیار مهم است که دولت فقط مواقعی دخالت کند که توجیه
قوی وجود داشته باشد .نمونه های زیادی وجود دارد که چارچوب  PESخصوصی داوطلبانه توسعه یافته اند که بیان کننده این
است که گاهی نقش دولت ممکن است تسهیل کننده باشد مخصوصاً در جایی که مناسب است موانع توسعه ی  PESرا حذف کند.
کنترل موضوع در سطح مناسب :مالحظات خاص مربوط به معیاری که با آن خدمات اکوسیستم ارائه می شود .به عنوان مثال
در صورتی که  PESبتواند پرداخت به مدیران یا صاحبان زمین را هدف قرار دهد ،می تواند بر خدمات اکوسیستم مستقمیاً اثر
بگذارد.
کارایی محیطی :بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود  PESمزایایی فراتر از آنچه بخشی از کسب کار معمول هستند ارائه
می دهد .
مقرون به صرفه بودن :رویکرد  PESباید مقرون به صرفه باشد .اما بین ارائه بهتر خدمات اکوسیستم و هزینه های معامله باالتر
ممکن است می توان تعادل برقرار کرد.
در دسترس بودن اثرات توزیعی :رویکرد  PESبر روی ارزش گذاری خدمات اکوسیستم ( هم از نظر پولی و هم از نظر غیر پولی)
و درک این که چه کسی از مزایا سود می برد و چه کسی باید هزینه ارائه را متقبل شود تمرکزی روشن دارد.
باید دقت شود که از اثرات ناخواسته جلوگیری شود :مدیریت اکوسیستم به بعضی از خدمات اکوسیستم نظیر تولید غذا و
جلوگیری از سیل بدون برنامه ریزی سیستماتیک فقط می ت واند به هزینه ی نادیده گرفتن خدمات دیگر و ذی نفعان آن برسد.
بنابراین ،ارزیابی در سطح سیستم باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که اقداماتی که فراهم کنندگان انجام میدهند پایدار
هستند .به عنوان سخن پایانی باید اشاره شود که در مجموع دالیل زیادی وجود دارد که طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم می
تواند در حفظ و احیای اکوسیستم های طبیعی در کشور ما موثر و با اهمیت باشد .این رویکرد بازاری ،فرصت هایی نه فقط برای
تشخیص اهمیت خدمات اکوسیستم فراهم می کند ،بلکه آنهایی را که از خدمات اکوسیستم سود می برند مستقیماً به آنهایی که
این خدمات را ارائه می د هند مرتبط می کند و این کار را با شیوه ای مقرون به صرفه انجام می دهد .بنابراین ،پیشنهاد می شود به
تبعیت از کشورهای موفق جهان ،تهیه طرح های آزمایشی  PESدر زمینه های مختلف منابع آب مانند احیای قنوات ،آبخیزداری،
انتقال آب ،حفظ حوضه ه ای آبخیز ،کاش برداشت از آبهای زیرزمینی ،حفظ جنگلها و مراتع ،حفظ اراضی حریم روستاها ،جلوگیری
از تغییر کاربری اراضی ساحلی ،احیای تاالب ها و  ...مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان در وزارت نیرو ،وزرات جهاد کشاورزی و
سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.
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Abstract
The limitation of environmental resources and their reduction due to the expansion of
production activities creates many problems for today's society and future generations.
Therefore, it is necessary to use various tools, including economic instruments, in
order to rationalize the use of these resources. Hence, in the various countries of the
world, the use of economic instruments as complementary to environmental protection
policies has been considered as a key and effective component. One of the marketbased tools in this regard is the Payment for Ecosystem Services (PES) approach.
Payments for ecosystem services are payments to actions that raise the level of
ecosystem services desirable . In fact, it is an expert term used to describe a range of
innovative projects in which investors or users of natural services, such as ecosystem
services, make payments to providers of these services and sponsor them. This tool,
while clarifying the status of stakeholders and defining a framework for cooperation
and the division of tasks between them, by creating structures such as the market and
the financing entity, will be a guarantor of sustainability and protecting natural
ecosystems in the form of a long-term plan. In this study, we outline the dimensions,
framework, and implementation methods and the requirements for the realization and
sustainability of the PES approach. Based on internal and external experiences, the
areas of effective application of this instrument in the country in order to systematize
the role of stakeholders in good governance ecosystems are introduced. The
information provided in this study can be used for guidance on the use of this
instrument for the preservation and revitalization of natural ecosystems, including
wetlands in the country.
JEL Classification: Q57, E42.
Keywords: Natural Ecosystems, Stakeholders, Payment for Ecosystem Services, Iran.

17

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

1۱

سال دوم ،شماره پنج ،پاییز 7931

بررسی عوامل تخریب کننده تاالب هورالعظیم
سیده معصومه موسوی، 7تهمینه آرائی* ،2آذر بابایی ،2مهری

اردوخانی4

 .1مدرس دانشکده محیط زیست کرج
 .2دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشکده محیط زیست کرج
 .۳دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشکده محیط زیست کرج
 .۵دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشکده محیط زیست کرج
Tahmineh.araee65@gmail.com

چکیده
تاالب بین المللی هورالعظیم یکی از مهمترین تاالب های ایران است که در استان خوزستان در مرز با کشور
عراق قرار گرفته است .در حال حاضر این تاالب به طور جدی در معرض نابودی قرار دارد ،و طبق آمار ها و
کارهای پژوهشی یسباری که در سال های اخیر انجام گرفته مشخص شده که تخریب هرچه بیشتر ،این تاالب
مهم را تبدیل به منبع تولید گرد و غبار در ایران خصوصا مناطق غربی نموده است بنابراین شناخت دقیق عوامل
تهدید کننده بر اساس میزان تاثیر گذاری آنها ،برای مدیریت این تاالب و همه تاالب های در معرض تهدید
الزامی است .در این مقاله سعی شده است به عوامل عمده تخریب و آلودگی تاالب هورالعظیم پرداخته شود.
ونتایجی که از این تحقیق بدس ت آمد مشخص شد با توجه به اینکه موقعیت تاالب که بروی منابع و سفره های
نفتی قرار دارد،عملیات اکتشاف و بهره برداری نفت بیشترین نقش را در تخریب این تاالب داشته است که خود
ناشی از خالء های قانونی موجود در کشور بوده است در نتیجه مشکالت این تاالب را دو چندان کرده است.
امید است که با اقدامات کارشناسی و به موقع در جهت حفاظت بیشتر این تاالب مهم قدم برداشت.
كلمات كلیدی :تاالب هورالعظیم ،آلودگی ها ،عوامل تخریب ،حفاظت تاالب

-7مقدمه
تاالبها دارای اهمیت استراتژیکی هستند چنانکه همواره به عنوان یک کانون عملیاتی آبی -خاکی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
تاالبها ارزش زیستگاهی فوقالعاده ای دارند؛ از نظر جوامع گیاهی و جانوری دارای تنوع بسیار زیادی هستند و محل زندگی گونه-
های آسیب پذیر و در خطر انقراض می باشند .در هورها انواع پرندگان ،گیاهان(هوایی ،غوطه ور و شناور) و ماهیها یافت میشوند .با
توجه به فراوانی و تنوع حیات گیاهی و جانوری ،تاالب مکان بسیار مناسبی را برای مطالعه جامعه گیاهی و جانوری فراهم میکند و
از نظر کنترل سیالب ،تصفیهی آب ،تثبیت پوشش گیاهی ،پاکسازی هوا و جلوگیری از بیابانزایی نقش بسیار مهمی را ایفا می
کنند .بهعالوه باید به نقش توریستی و تفریحی تاالبها نیز اشاره کرد که میتوانند در طول سال ،به ویژه در فصل سرد مورد توجه
جهانگردان قرار بگیرند(حلبیان وشبانکاری .)1۳1۴،تاالب ها از جمله نظام های حیات بخشی هستند که مطلقا جایگزین ندارند؛ اما
هیچ یک از اکوسیستم های ج هان به اندازه تاالب ها صدمات ناشی از برخوردهای سطحی و کوته فکری بشر و تمایالت خودخواهانه
انسان محوری را تجربه نکرده اند و متاسفانه هنوز روند تخریب این بوم سازگان طبیعی که ده ها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا
در خود دارند متوقف نشده است( .سبزقبائی و همکاران .)1۳12،تاالب هورالعظیم که مورد بحث این مقاله است ،در حال حاضر از
لحاظ زیست محیطی در معرض تخریب است؛ عواملی چون تغییرات کیفی آب ،بهره برداری نفت ،صید بی رویه ماهی ،تغییر کاربری
اراضی ،احداث سد و نیروگاه و ...که در این مقاله به طور خالصه به آنها اشاره میشود ،از جمله این عوامل هستند .نابودی این منبع
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آبی کم نظیر منجر به تبعات زیادی برای محیط زیست میشود ،بنابراین ضرورت ایجاب میکند که با شناسایی عوامل تهدید کننده،
که هدف این نوشتار است ،مانع ادامه روند تخریب این تاالب شد.
براساس تعریف ارائه شده توسط کنوانسیون رامسر ،تاالب شامل مردابها ،باتالقها ،لجنزارها ،آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از
دایمی یا موقت است که آبهای شیرین ،شور یا لب شور در آن بصورت راکد یا جاری یافت شود و مشتمل بر آن دسته از آب های
دریایی است که عمق آب در پایینترین نقطه جزر از شش متر تجاوز نکند( .سبزقبائی و همکاران.)1۳12،
حقابه محیط زیستی تاالبها به بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز که به منظور تامین نیاز آبی تاالب با یک برنامه توزیع زمانی با
پیشنهاد سازمان وزارت نیرو و متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص می یابد .پایداری تاالبها به شرایطی از کمیت و کیفیت تاالب که
عالوه بر حفظ ویژگی های محیط زیستی تاالب بتواند در بلند مدت ارائه خدمات برای جوامع انسانی را پشتیانی نماید( .آیین نامه
نحوه حفاظت ،احیا و مدیریت تاالبهای کشور)1۳1۵،
این مقاله با هدف شناسایی عوامل تخریب تاالب بین المللی هورالعظیم به بررسی این عوامل پرداخته و در نهایت راهکارهایی
جهت رفع این معضالت ارائه می دهد.

-2روش تحقیق
این پژوهش بر مبنای مستندات علمی و تجربه سایر محققین و مشاهدات و بررسی های میدانی که در منطقه مورد مطالعه
صورت گرفته و همچنین با بررسی مطالب کتابخانه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی و جستجوی سایت ها و سایر منابع علمی
به مطالعه مشکالت و آسیب ها ی تاالب هورالعظیم پرداخته شد و در نهایت راهکارهای کارشناسانه جهت رفع این مشکالت ارائه
گردید.

-9موقعیت منطقه مورد مطالعه
تاالب هورالعظیم در غرب خوزستان و در انتهای رودخانه کرخه ،بین دو کشور ایران و عراق ،در موقعیت جغرافیایی  ۵7درجه و
 ۳1دقیقه طول شرقی و  ۳1درجه و  ۴1دقیقه عرض شمالی واقع شده است.تاالب هورالعظیم در واقع قسمت ایرانی تاالب بزرگ
بین النهرین می باشد و مرز آبی دو کشور ایران وعراق نیز محسوب میشود و بر روی سفره های عظیم نفتی قرار گرفته است .این
تاالب با توجه به شرایط توپوگرافیک منطقه شمال خلیج فارس که دارای زمین های پستی میباشد ،همراه با تاالب هورالعمار در
کشور همسایه ،مجموعه منحصربفرد "تاالب های بین النهرین" را بوجود آورده اند از کل وسعت این تاالب نزدیک به دو سوم آن در
خاک عراق و یک سوم آن در خاک ایران قرار دارد و با احداث خاکریز مرزی توسط عراق ،مساحت آن در خاک ایران به ۱71
کیلومتر مربع میرسد (.بهروزی راد)1۳۱7،
بخش غربی این تاالب به وسیله رودخانه دجله در خاک عراق و بخش شرقی آن از رودخانه کرخه و بارندگی های سالیانه تغذیه
میشود( .فوالدوند و همکاران)1۳12،

شکل -7موقعیت تاالب هور بین دو كشور ایران و عراق (منبع :عکس ماهواره ای تهیه شده توسط نرم افزار )google eart,2016

21

سال دوم ،شماره پنج ،پاییز 7931

 -4بررسی عوامل تخریب تاالب هورالعظیم
-7-4سموم و زهاب كشاورزی
توسعه کشاورزی در اطراف تاالب هور که به ناچار با مصرف سموم کشاورزی همراه خواهد بود ،در دراز مدت کیفیت آب را تغییر
خواهد داد .سموم کشاورزی بوسیله زهاب از طریق زهکشهای مزارع به آبهای سطحی و زیرزمینی نفوذ کرده و آنها را آلوده ساخته
است .این سموم نه تنها کیفیت آب را تغییر داده بلکه از طریق نفوذ در بدن ماهیان وارد بدن انسان ها شده و مسبب انواع بیماری
ها میشود( .موال)1۳1۵،

-2-4وارد شدن فاضالب شهرهای پیرامون به تاالب
تغییر کیفی آب های ورودی در فصول کم آبی به علت ورود آب زهکش های کشاورزی مسیر رودخانه و فاضالب های انسانی
روستاها و شهرهای مستقر در حاشیه رودخانه کرخه و احتماال دجله در عراق و تشدید این پدیده در تابستان نسبت به زمستان ،که
فصل پرآب شدن رودخانه و در نتیجه رقیق تر شدن مواد آالینده است ،باعث ایجاد دگرگونی در کل آب اکوسیستم تاالبی هور شده
است و با توجه به اضافه شدن میزان فسفات و ازت و افزایش مواد غذایی آب رودخانه ها ( در نتیجه ورود فاضالب انسانی و عناصر
فسفر و ازت وجود در کودهای شیمیایی) ،میزان این عناصر در هور افزایش یافته و باعث غنی شدن آب میشود .این مواد در تغذیه
گیاهان نقش اساسی داشته و به سرعت جذب شده و منجر به رشد بیشتر انواع گیاهان آبزی مثل خزه ها و نی ها و عدسک های
آبی میشود .افزایش گیاهان درون آبی هور میتواند با کاهش میزان اکسیژن محلول در شرایط افزایش ناگهانی این پوشش باعث
ظهور پدیده یوتروفیکاسیون و تخریب اکوسیستم آبی هور شده و جمعیت ماهی های با ارزش و بومی آن را به مخاطره اندازد .به
عالوه گسترش سطوح پوشش گیاهی در رابطه با اثر زیستگاهی خود ،موجب دور نمودن پرندگان آبزی مهاجر میشود .بطور مثال
پوشش انبوه نی هور میتواند بر پدیده مهاجرت پرندگانی که به آبهای کم پوشش نیازمندند ،اثر سوء بگذارد( .بهروزی راد)1۳۱7 ،

-9-4آتش سوزی های خود به خودی و تعمدی در تاالب
آتش سوزی در تاالب بیشتر توسط دامداران و جهت سوزاندن نی های بلند برای رشد مجدد نی و استفاده دام از جوانه های تازه
نی صورت میگیرد .از دیگر عوامل آتش سوزی میتوان به فعالیت های نظامی ارتش ،صیادان و شکارچیان غیر مجاز اشاره کرد .آتش
سوزی طبیعی نیز در فصل تابستان از بقیه موارد معمول تر است(.افخمی و همکاران)1۳۱7،

-4-4عملیات بهره برداری نفت(میدان نفتی آزادگان)
از مهمترین عوامل تخریب هور ،عملیات اکتشاف میادین نفتی و حفر چاه های نفت از سالهای  1۳71تا کنون است .نتایج کلی
بررسی تغییرات میکروکلیمایی منطقه نشان داده است تاالب در طی این دوره دچار تخریب و از مساحت کلی آن کاسته شده است.
آلودگی حاصل از ضایعات ماشین آالت حفاری و تجهیزات مکانیکی ،فاضالب ،زباله و  ...از اثرات طرح توسعه میدان آزادگان است
عالوه بر این موارد ،به دنبال فعالیت های صنعت نفت در منطقه ،ارتباط آبی بین بخش های مختلف تاالب برقرار نیست و به همین
دلیل این تاالب در برخی قسمت ها به حالت مرداب درآمده است (.چمبری)1۳۱۴،

-5-4احداث جاده و خاكریز
در طول جنگ ایران و عراق ،به منظور ایجاد موانـع و حفـظ اسـتحکامات و احـداث جادههای دسترسی ازسوی هردوکشور ،در
داخل و خارج هورالعظیم با ایجاد خاکریزها و جاده های متعدد تغییراتی در منطقه به وجود آمده که به تغییرات سالیانه درسطح آب
منجر گردیده است .احداث جاده و خاک ریز عالوه بر قطع ارتباط آبی مناطقی از هور که به شوره زار شدن آنها منجر شده است،
موجب محدود شدن منابع غذایی در دسترس در حاشیه هور شده است .از آنجا که پرندگان مهاجر تاالب اغلب آبچر بوده و در آبهای
کم عمق زمستان گذرانی میکنند ،خشک شدن این مناطق وسیع موجب تجمع پرندگان در یک بخش خاص در تاالب گردیده و این
تراکم باعث بروز رقابت غذایی و تغذیه نامناسب پرندگان و در نهایت باعث نامناسبی محیط زیست میشود( .بهروزی راد)1۳۱7 ،
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-2-4تخلیه فاضالب صنعتی
بررسی های انجام شده نشان میدهد که رودخانه کرخه در مسیر خود و پیش از تخلیه به تاالب هور جهت برداشت آب برای
صنعت به میزان  7میلیون متر مکعب استفاده میشود که بخش اعظم آن بصورت فاضالب به رودخانه برگشت داده میشود.
(موال)1۳1۵،

-1-4احداث سد
در سال ، 111۱ایران شروع به ساخت بزرگترین سد بر روی رودخانه کرخه نمود و این در حالی است که این رودخانه یکی از
بزرگترین منابع آبی هورالعظیم است و نقش مهمی در حیات این تاالب دارد .احداث سد کرخه نه تنها بر مقدار آب ،بلکه ممکن
است بـرکیفیت آب ورودی به تاالب نیز مؤثر باشد .در گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل  ،211۳دولت ترکیه بیشترین سهم
را در سدسازی و مسدود کردن جریان آب دجله و فرات داشته است (پروژه جنوب شرق آناتولی ) .کاهش ورودی جریان به تاالب
باعث کاهش سطح آب و افزایش شوره زارهای اطراف تاالب شده است و این به معنای آن است که بادهای شدید میتواند بصورت
طوفان های نمک ظاهر شود( .قربانیان و کردوانی)1۳1۳،
شاید بتوان مهمترین چالش سدسازی با زیست بوم های تاالبی کشور را عدم رعایت حقابه تاالبها از آب مهار شده در پشت
سدها دانست.

 -2-4اثرات اقدامات نظامی در خالل جنگ تحمیلی
در طول جنگ بین ایران و عراق ،به منظور ایجاد موانع و حفظ استحکامات و احداث جاده های دسترسی از سوی هر دوطرف
درگیر ،در داخل و خارج هورالعظیم با ایجاد خاکریزها و جاده های متعدد تغییراتی در منطقه بوجود آمده که به تغییرات سالیانه در
سطح آب منجر گردیده است( .مختاری ،سلطانی فرد و یاوری)1۳۱۱ ،

 -3-4فعالیت های كشاورزی
این فعالیت ها در جلگه های پایین دست تاالب باعث میشود آب کمتری به این تاالب برسد .کشت گسترده برنج در مناطقی
که بخشی از حقابه را برداشت کردند باعث کاهش ورودی آب به تاالب شده است.

-71-4ادعای مالکیت بعضی از بومیان بر روی قسمت هایی از تاالب
برخی از بومیان منطقه در بخش هایی از تاالب که خشک شده بود ،اراضی را به زیر کشت برده اند و حال که تاالب در حال
احیا شدن است و تاالب آبگیری شده است ،ادعای مالکیت دارند.

-77-4آلوده شدن تاالب به فلزات سنگین
مهمترین منابع ورود سرب به محیط ،صنایع باتری سازی ،سوخت های فسیلی ،رنگ سازی و شیشه و لعاب میباشند و در
خصوص کادمیم ،پساب صنایع آبکاری ،فیلم سازی ،کنده کاری ،ترکیبات نفتی ،لجن فاضالب و کودهای فسفاته از منابع عمده ورود
این فلز به محیط زیست تاالب هستند .وجود کارخانجات صنعتی در اطراف تاالب هور و ورود پساب آنها به تاالب به همراه وجود
هیدروکربن های نفتی و نیز ورود فاضالب های کشاورزی و خانگی ،میتواند توجیه کننده آلودگی بخش های مختلف تاالب با عناصر
سنگین باشد( .فاطمی و حمیدی)1۳۱1 ،

-72-4عدم پرداخت حق آبه تاالب
تا قبل از سال  117۳تاالب هورالعظیم از نظر تامین آب با مشکلی مواجه نبود ولی با انحراف جریان آب رودخانه های دجله و
فرات و احداث سدهای مخزنی در باالدست آنها  ،حدود  71درصد از مساحت آن خشک شد و منجر به از بین رفتن محیط زیست
طبیعی تاالب گر دید .زهاب ناشی از اراضی کشاورزی باالدست نیز امالح زیادی به تاالب وارد می کنند که با تبخیر شدید آب از
سطح تاالب ،آن را در آینده به نمکزار تبدیل خواهند کرد(.زیبانچی و همکاران)1۳۱۱،
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واگر در خصوص پرداخت حق آبه مسلم تاالب هورالعظیم ضمانت اجرایی و قانونی صورت نپذیرد این تاالب تبدیل به یک کانون
بزرگ تولید گردو غبار در ایران و منطقه می شود کما اینکه بدلیل خشک شدن بخشی از تاالب هم اکنون یکی از منابع تولید گردو
غباردر ایران همین تاالب می باشد.

-79-4عدم لزوم بازنگری قوانین مربوط به تاالبها
یکی دیگر از عوامل تهدید ت االبها عدم بکارگیری قوانین کاربردی در زمینه جلوگیری از آلودگی و تخریب تاالب ها از جمله
هورالعظیم می باشد.ضعف قوانین کاربردی و چارچوبهای قانونی در زمینه پوشش دهی منابع تاالبی و همچنین عدم وجود رویه های
الزامی و ضمانت اجرایی کافی در قوانین مربوط به تاالبها به چشم میخورد .یکی از مشکالت موجود در بحث بهره برداری از تاالبها
این است که قوانین موجود ،اختیارات متعددی را برای بهره برداری از تاالبها ،در اختیار ارگانهای مختلف قرار داده است(.دبیری
وهمکاران  ،)1۳1۳بطور مثال در سال 1۳۱7و بر اساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد ،حدود  ۱هزار هکتار از زمینهای تاالب
برای  ۳1سال به وزارت نفت برای انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری واگذار شده است .این در حالی است که بر اساس ماده1۱
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ،کلیه عرصه های تاالبی متعلق به دولت و در اختیار سازمان محیط زیست است و این
سازمان نمیتواند عین آنها را واگذار کند.

 -74-4عدم آگاهی عمومی
یکی دیگر از چالش ها در مسیر حفاظت از تاالبها ،سطح پایین آگاهی عمومی و ضعف مشارکت عمومی است .این در حالی است
که در ردیف"د" بند "الف" ماده  ۱قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی برای عموم در زمینه
حفظ محیط زیست و بطور غیرمستقیم تاالبها از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است .همچنین با توجه به اینکه تاالبها دامنه
وسیعی از انواع زیستگاه ها را شامل میشوند و حفظ خصوصیات بوم شناسی آنها به کمیت و کیفیت مناسب ذخیره آب بستگی دارد،
این مطلب به ندرت در قوانین و برنامه ریزیها انعکاس می یابد و باعث میشود تاالبها مانند سایر مناطق طبیعی در نظر گرفته
شوند(.دبیری و همکاران)1۳1۳،

 -75-4سایر عوامل تخریب كننده تاالب
از دیگر عوامل تخریب کننده تاالب هورالعظیم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 احداث جاده های دسترسی به مرز (جاده امام رضا و)... تغییر کاربری اراضی تاالب به کاربری های کشاورزی و مسکونی و صنعتیاصوالً تغییرات کاربری اراضی ،موجبات تغییرات اکوسیستمی و شکنندگی اکولوژیک و گسیختگی اکوسیستمی و نتیجتاً آغاز
روند شدیداً منفی در بوم سازگانهای تاالبی هورالعظیم را فراهم ساخته است .ثال بارز تغییر کاربری بی ضابطه در محیط های تاالبی
کشور ،گسترش کشاورزی در حاشیه تاالب هورالعظیم می باشد .که باعث تخریب تاالب شده است.
 برداشت بی رویه از آب تاالب جهت مصارف کشاورزی شکار بی رویه و غیر قانونی پرندگانبرداشت گیاهان تاالب جهت تامین علوفه ،سوخت و خانه سازی استفاده از سم و الکتروشوکر برای صید بی رویه ماهی به خصوص ماهی های با ارزش شیالتی فرسایش در باالدست و انباشت رسوبات خشکسالیجایگزینی گونه های مهاجم و غیر بومی به جای گونه های بومی تغییرات کیفیت آب ناشی از باالدست حوضه احداث دایک مرزی به طول حدود  111کیلومتر و تقسیم تاالب به دو بخش شمالی و جنوبی (سبز قبائی و همکاران)1۳11 ،که تداوم اختالالت و عوامل فوق ،باعث بروز مشکالت زیر میشود:
*کم شدن تعداد ماهی های تاالب هور به علت کاهش اکسیژن محلول
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*کاهش یا نوسانات ناپایدار جمعیت پرندگان مختلف و بروز رقابت درون گونه ای و بین گونه ای مرتبط با آن
*محدودیت تاالب ،منجر به عدم پذیرش آب اضافی رودخانه های ورودی به آن شده و سبب برگشت آب و در نتیجه بروز سیل
در مناطق همجوار و حریم مصب رودخانه ها خواهد شد.
*در شناسایی و تحلیل گرد و غبار مناطق غربی ایران با تکنیک سنجش از دور نشان داده شده است که کاهش رطوبت و
خشک شدن بستر آب تاالب هورالعظیم ،منجر به ریزدانه شدن و تغییر نوع بافت خاک شده و یکی از کانون های پدیده گرد و غبار
استان خوزستان است( .مختاری و همکاران)1۳۱۱ ،

 -5مواردی كه می توان با استفاده از آنها اثرات تخریبی تاالب هورالعظیم را كاهش داد:
 انجام مطالعات قبل از اجرای طرح های عمرانی و توجه به تبعات زیست محیطی آنهاپایش دائمی تاالباجتناب از برداشت بی رویه آب تاالبآگاه کردن بومیان منطقه از تبعات تخریب تاالبآموزش کشاورزان منطقه جهت استفاده استاندارد از سموم کشاورزیایجاد تاسیسات تصفیه فاضالب در منطقه ملزم کردن کارخانجات اطراف تاالب و عموم مردم به رعایت اصول زیست محیطی و انجام بازرسی های ثابت و سیار به منظوررسیدن به این هدف
جلوگیری از برداشت بی رویه نی از تاالباعمال جریمه های نقدی سنگین برای صنایعی که بر بار آلودگی تاالب می افزایند جلوگیری از اجرای طرح های کشاورزی که آب زیادی را مصرف می کنند(آب بر) در مناطق با اقلیم های خشک-طراحیبرنامه های گردشگری با در نظر گرفتن اثرات سوء آن بر اکوسیستم حساس تاالب(فوالدوند وهمکاران)1۳12،
 استفاده از اطالعات مربوط به نقشه های تغییرات کاربری اراضی و سنجش از دور و پایش منظم منطقه بوسیله تصاویر ماهوارهای برای مدیریت تاالب (مکرونی و همکاران)1۳1۴ ،
درگیر کردن ارگانها در طراحی برنامه ها و اجرای آنها .زیرا وقتی برنامه مدیریت با مشارکت آنها نوشته شود ،در اجرا آنان رامتعهد می کند و نوعی ضمانت اجرایی از سوی این ارگان ها را در پی خواهد داشت (.دبیری و همکاران )1۳1۳،

نتیجهگیری
تاالب هورالعظیم ،سیستم اکولوژیک پیچیده ای است که در اثر عوامل مختلف همچون ورود زه آب های کشاورزی ،عملیات
اکتشاف و بهره برداری نفت ،صید بی رویه آبزیان ،سد سازی و خشکاندن بخش های وسیعی از تاالب جهت استفاده های متفاوت،
که از مهمترین عوامل تهدید کننده تاالب هستند ،در شرایط پرنوسان و اختالل قرار گرفته است .در حال حاضر با احداث آب بند ها
و سد های گسترده بر ور ودی های آب تاالب ،از مقادیر حقابه زیستی تاالب به شدت کاسته شده است.که با جرای قانون پرداخت
حقابه اکوسیتم ها باید از خشک شدن این تاالب مهم جلوگیری نمود.
برای احیای زندگی و تنفس مجدد تاالبها ،باید آثار جنگ شامل مینها جمعآوری شوند.و فعالیت های اکتشافی وزارت نفت و
خطوط انتقال نفت که از مهمترین عامل تخریب تاالب هورالعظیم است؛باید ساماندهی درست وقانونی پیدا کند ،پروژه های متعدد
توسعه در بخشهای وسیعی از کشور در حال اجراست و بخش زیادی از آنها تاالبها را تحت تاثیر قرار می دهد .از جمله این پروژه ها،
حفاری های نفت ی در خشکی و دریا مثل پروژه اکتشاف نفت در تاالب شادگان ،پروژه استخراج نفت دشت آزادگان که تاالب
هورالعظیم را با چالش مواجه ساخته که با اجرا کردن قانون حفاظت از تاالبها میتوان تا حدودی تاثیرات این توسعه های بدون
برنامه ریزی را کاهش داد.
از ریختن فاضالبهای صنعتی ،روستایی ،شیمیایی و زهکشها به تاالب جلوگیری شود،
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آموزش بعنوان رکن اصلی محیطزیست و توسعه جوامع بشری و حفاظت از محیطزیست مطرح است .آموزش زیست محیطی
موجبات افزایش آگاهی زیست محیطی و در نتیجه ایجاد باور و شناخت و نهایتاً فرهنگ و وجدان زیست محیطی خواهد شد.عدم
آموزش جوامع محلی و عدم آگاهی از فلسفه حفاظت از سوی جوامع محلی نهایتاً به نابودی تاالب منجر می شود.
در نهایت ،نتیجه کلی که میتوان گرفت این است که استفاده پایدار و معقوالنه از تاالب بدون چارچوبهای قانونی و رسمی
مناسب ،نمیتواند در سطح ملی و محلی بطو ر موثر ارتقا یابد .تاالب هویت منطقه است و خرده فرهنگ ها به آن وابسته است .با از
بین رفتن تاالب ،هویت تاریخی ارزشمندی از دست میرود و ماهیت زندگی عوض میشود ،بنابراین جهت جلوگیری از نابودی کامل
این مناطق باید برنامه های کارشناسی شده ای را در زمینه مدیریت آنها تدوین نمود.
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چکیده
در سالهای اخیر ،بحرانهای محیط زیستی یکی از مهمترین چالشهایی است که در قرن حاضر بشر با آن رو به
روست .بسیاری از دانشمندان برای کاهش بحرانهای محیط زیستی یا پیشگیری از آنها ضرورت و لزوم برقراری
ارتباط و تعامل جدید بین طبیعت و انسان ،و همچنین نیاز به یک فرهنگ محیط زیستی جدید را مطرح
کردهاند .پژوهش حاضر بر آن است تا فرهنگ محیط زیستی و عوامل مؤثر بر آن را در مجتمع تولید روی
بندرعباس بررسی کند .این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و بهره گیری از پرسشنامه انجام
شده است .در مجموع 222 ،پرسشنامۀ کامل جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته های
پژوهش نشان می دهد که فرهنگ محیط زیستی با متغیرهای امکانات و خدمات ارائه شده ،احساس کارآمدی و
آموزش محیط زیستی رابطه ای مثبت و معنادار دارد و با متغیرهای دانش محیط زیستی و هنجار اجتماعی
دارای رابطه ای غیرمعنادار است .نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای مستقل و فرهنگ محیط
زیستی نشان می دهد که از بین متغیرهای وارد شده در مدل ،دو متغیر فرصتها و امکانات ارائه شده و احساس
کارآمدی معنادار هستند.
واژگان كلیدی :محیط زیست ،تولید روی بندرعباس ،فرهنگ محیط زیستی ،احساس کارآمدی.

 -7مقدمه
بحران محیط زیستی یکی از مهمترین چالشهایی است که بشر در قرن حاضر با آن روبه¬روست .تغییر در آب و هوا ،کاهش
تنوع زیستی ،تخریب محیط زیست ،و فجایع به وجود آمدۀ ناشی از آن ،کمبود آب ،و بسیاری دیگر از مشکالت ،واقعیت هایی
هستند که تغییراتی را در الگوهای زندگی نسل حاضر ایجاد کرده اند و آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد .شیوۀ رویارویی با
این بحران محیط زیستی قطعاً در کیفیت زندگی نسل حاضر و آتی تعیین کننده است .با این حال محدودۀ عمل وسیع
نیست(...ایزاک مارکز و همکاران .)2111 ،بسیاری از این مشکالت محیط زیستی در فقدان آگاهی و ضعف فرهنگی ،در ارتباط بین
انسان و طبیعت ریشه دارد (شبیری و همکاران .)211۴ ،در این جهان به سرعت درحال تغییر ،یکی از تغییرات بسیار مهم در تفکر
معاصر ،بازنگری در درک افراد از رابطۀ بین انسان و طبیعت است .عالوه بر این ،بحران محیط زیستی نیاز ضروری به یک مفهوم
جدید از ارتباط بین طبیعت و انسان ،بین محیط طبیعی و محیط انسان ساخته و همچنین نیاز به یک فرهنگ محیط زیستی جدید
را مطرح می سازد .با توجه به حساسیت ها و نگرانی های ایجاد شده در زمینۀ بحران محیط زیست ،دانشمندان بسیاری در جهان
شیوه های متنوعی را برای کاهش آسیب های به وجود آمده برای زمین ارائه کرده اند .اما نکتۀ قابل توجه این است که بسیاری از
دانشمندان به جای اینکه تغییری در الگوهای رفتاری و انتخاب سبک زندگی جدید متناسب با تحوالت محیط زیستی را پیشنهاد
کنند به راه حلهای فنآورانه روی آورده اند .در واقع همان طور که راجپوت و باجاج ( )2111اشاره و تأکید می کنند «راه حل
مشکالت محیط زیستی صرفاً بر دوش فناوری نیست» .علی رغم اینکه امروزه فناوریهای پاک عامل مهمی در حل و فصل بسیاری از
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فشارهای محیط زیستی محسوب می شوند ،برخی از دانشگاهیان و سیاست گذاران حامی محیط زیست توافق دارند که تغییر رفتار
افراد از طریق تغییرات عمیقتر در جامعه نیز نقشی حیاتی ایفا می کند(جکسون و میکاییل ،به نقل از ویلیوویت .)2111،همان طور
که ساندرز و همکاران ( )211۱اظهار داشته اند« ،گذار به پایداری جهانی ،نیازمند تغییر در ارزشهای انسانی ،نگرشها و رفتارها
است» .متناسب با رویکرد مبتنی بر تغییر سبک زندگی و رفتار ضد محیط زیستی ،بسیاری از دانشمندان ،سازمانها و افراد نگران در
سراسر جهان فراخوان هایی برای تغییر فوری و اساسی فرهنگ و رفتار انسانی و به کارگیری فناوریهای سازگار با محیط زیست به
منظور حفظ سیستم های حمایت کنندۀ حیات زمین ارائه کرد ه اند(ویلیوویت .)2111 ،با توجه به مطالب فوق ،به نظر می رسد که
در کشور ما نیز وضعیت محیط زیستی به سرعت به مرحلۀ بحران رسیده و این در حالی است که در مقایسه با جوامع غربی ،فرهنگ
محیط زیستی در بین مردم متناسب با عمق فاجعه و بحران شکل نگرفته است .در این شرایط به نظر می رسد بررسی ارزشها،
رفتارها و سبک زندگی شهروندان و درکُل فرهنگ محیط زیستی بهترین گزینه برای یک پژوهش علمی باشد.
بی تردید توسعه پایدار و همه جانبه  .هدف اصلی کلیه برنامه های توسعه ای و چشم انداز بیست سال آینده کشور را شکل
میدهد .در این راستا توجه به راهکار ها و اصول پذیرفته شده بین المللی و متناسب با فرهنگ و ارزش های ملی ما می تواند
دستمایه ای ارزشمند برای دستیابی به توسعه پایدار باشد .امروزه مسائل زیست محیطی عمیقًا دارای مفهوم اجتماعی اند و در کل
مسائل زیست محیطی ریشه فرهنگی دارند و به منظور پذیرش بافتهای فرهنگی یک جامعه بایستی به صورت ساختاری با موضوع
برخورد نمود .حفظ محیط زیست به مسائل زیادی ارتباط دارد که بزرگترین و مهمترین آن مسئله فرهنگ اجتماعی است .لذا این
مطالعه با هدف تحلیل بر مؤلفه های ارتقای فرهنگ محیط زیستی از دیدگاه کارکنان مجتمع تولید روی بندر عباس در سال 1۳17
انجام گرفته است.

 -2پژوهشهای پیشین
شاهنوشی و عبدالهی ( )1۳۱۱به تحلیل فرهنگ محیط زیستی و برخی از عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند .یافته های آنها گویای
آن است که تقریبا  21درصد شهروندان آگاهی محیط زیستی پایین 71 ،درصد متوسط و  11درصد آگاهی محیط زیستی باالیی
دارند .همچنین ،رابطۀ متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،محل تولد ،بومی بودن ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی و نزدیکی با طبیعت با
متغیر فرهنگ محیط زیستی مورد تأیید قرار گرفته است .در این پژوهش فرهنگ محیط زیستی معادل سه مؤلفۀ آگاهی ،نگرش و
رفتار محیط زیستی در نظر گرفته شده است.
کمالی مهاجر و فراهانی ( )1۳11معتقدند که مصادیق ناپایداری مانند استفادۀ نامناسب از انرژی ،بهره برداری بی رویه از منابع
طبیعی ،فقر ،افزایش جمعیت ،الگوهای نادرست تولید و مصرف ،افزایش آلودگی ها عمدتاً مشکالت محیط زیستی محسوب میشوند.
بنابراین حفاظت از محیط زیستی جزء تفکیک ناپذیر توسعۀ پایدار به شمار می آید .آنها بر این باورند که فرهنگ عامل تعیین کنندۀ
رفتارهای افراد یک جامعه است و رفتارهای محیط زیستی نیز از این امر مستثنی نیستند .امروزه مسائل محیط زیستی عمیقاً دارای
مفهوم اجتماعی اند و درکُل ریشۀ فرهنگی دارند.
نتایج پژوهش شوماخر ( )211۳نشان می دهد که جوامع با ثروت کم نمی توانند آزادانه برای فرهنگ محیط زیستی هزینه
کنند .در واقع ،جامعه تنها میتواند در حفظ محیط زیست سرمایه گذاری کند به شرط اینکه کیفیت محیط زیست در سطح
نامناسبی قرار داشته باشد .جامعه ای که به سطح خاصی از توسعۀ اقتصادی دست می یابد ،ممکن است بخشی از ثروتش را در راه
توسعۀ فرهنگ محیط زیستی صرف کند .زمانی که کیفیت محیط زیستی و ثروت هر دو در سطح باالیی قرار داشته باشند ،جامعه
ممکن است موقتاً سرمایه گذاری هنگفت در فرهنگ محیط زیستی را مطلوب بداند .برای جوامعی که از کیفیت محیط زیستی
پایینی برخوردارند ،سرمایه گذاری در فرهنگ ممکن است حلقۀ بازخوردی مثبتی را القا کند.
نتایج پژوهش اژدری ( )1۳۱2نشان می دهد که فرهنگ عامل اصلی و به معنای موتور توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست
است .بهبود محیط زیست زمانی حاصل خواهد شد که محیط طبیعی و فرهنگی انسان با هم مرتبط باشند .الزمه تحقق چنین
هدفی ،وجود اخالق زیست محیطی در تمامی اقشار یک جامعه در یک کشور می باشد .اخالق زیست محیطی رفتار ایده آل بشر
نسبت به محیط زندگی خود اعم از محیط طبیعی ،محیط اجتماعی و فرهنگی است.
متکالف( )2112معتقد است که وجود برنامه های آموزشی محیط زیستی می تواند پیش فرضهای مشترک ذهنی دربارۀ اهمیت
محیط زیست را تغییر دهد که این موضوع متعاقباً فرهنگ محیط زیستی سازمان را تغییر میدهد .نتایج مطالعۀ وی نشان میدهد که
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«آموزش محیط زیستی » با فرهنگ محیط زیستی ارتباط مثبتی دارد« .اهداف محیط زیستی » بر فرهنگ محیط زیستی مؤثر است
و «حمایت مدیریتی از طرح های محیط زیستی» با فرهنگ محیط زیستی نیز رابطۀ مثبت دارد.
با مرور پیشینۀ تحقیق میتوان سرنخ هایی را دربارۀ عناصر تشکیل دهندۀ فرهنگ محیط زیستی به دست آورد .شاهنوشی و
عبداللهی( )1۳۱۱آگاهی ،نگرش و رفتار محیط زیستی را اجزای تشکیل دهندۀ فرهنگ محیط زیستی معرفی کرده اند .ایزاک
مارکوئز و همکاران( )2111فرهنگ محیط زیستی را مجموعه ای از نگرشها ،نیت های رفتاری و دانش محیط زیستی در نظر گرفته
اند .متکالف( )2112فرهنگ محیط زیستی را پیش فرض هایی ذهنی در نظر گرفته است که میتوانند تفاسیر ،اهمیت و رفتار دربارۀ
موضوعات محیط زیستی را هدایت کنند.

 -9تعاریف اصطالحات و واژگان
با توجه به مطالعات پیشین و چارچوب نظری پژوهش ،تعریف و تحدید متغیرها به صورت زیر خواهد بود:

 -9-7فرهنگ محیط زیستی
پارسونز و کروبر ،فرهنگ را به مثابه یک سیستم سمبلیک معنایی معرفی کرده اند؛ سیستمی که توان به کارگیری و اعمال
تحلیل فرهنگی را در هر حوزه از فعالیت اجتماعی دارد(ربانی و ماهر .)1۳11 ،لینتون فرهنگ را «جمع کل دانشها ،نگر شها و
الگوهای رفتار عادی مشترک و منتقل شده توسط اعضای یک جامعۀ خاص» توصیف می کند .فرهنگ پتانسیل زیادی برای تأثیر بر
محیط زیست دارد .بنابراین ،بدیهی است که فرهنگ نقش بسیار مهمی در شکل دهی به چگونگی نگاه ما ،ارزشدهی و به دنبال آن
مواجه شدن با معامالتی که بر محیط زیست تأثیر می گذارند ،دارد .ما این نوع خاص از فرهنگ را که با چگونگی رفتار بشر با سیارۀ
زمین مرتبط است ،فرهنگ محیط زیستی می نامیم(شوماخر.)211۳ ،

 -9-2دانش محیط زیستی
دانش محیط زیستی ،شامل اطالعاتی که افراد دربارۀ محیط زیست ،و معضالت محیطی ،عوامل مؤثر در گسترش آن ،و همچنین
اطالعات در مورد آنچه فرد میتواند برای بهبود این وضعیت انجام دهد ،می شود(شبیری و همکاران .)1۳12،

 -9-9هنجار اجتماعی
هنجارها شکل معینی از عمل هستند که مورد توافق و قرارداد جمع هستند .البته همۀ باورهای مشترک به هنجار تبدیل نمی-
شوند(افقی و صادقی .)1۳۱۱ ،برخی از محققان هنجارهای اجتماعی را مؤلفۀ مفیدی برای درک بهتر رفتار اجتماعی انسان تلقی می
کنند(مینتون و رز  .)1117 ،با این حال ،انواع مختلفی از هنجارهای اجتماعی وجود دارد ،یکی از آنها هنجار شخصی است که با
مفهومِ از خود مرتبط است و به عنوان یک احساس تعهد اخالقی تجربه می شود(مینتون و رز .)1117 ،هنجارهای شخصی اشاره به
اظهاراتی دارند در مورد اینکه فرد چگونه باید رفتار کند (به طور کلی) و یا اینکه فرد معتقد است چگونه باید با توجه به دیگران و
محیط زیست رفتار کند(دیتز و همکاران.(211۴ ،

 -9-4امکانات و خدمات ارائه شده
در دسترس بودن زیر ساخت های الزم و مؤثر که افراد برای رفتار مناسب به آنها نیاز دارند و در واقع زیر ساخت ها و فرصتهای
ضروری در حفاظت از محیط زیست هستند.

 -9-5احساس كارآمدی
نشان دهندۀ ادراک فرد از توانایی خود در ایجاد تغییرات از طریق رفتارش است .هاینس و همکاران( )11۱۱این احساس را
تحت عنوان «حوزۀ کنترل» مطرح کرده اند .به زعم آنها ،افرادی که حوزۀ کنترل درونی قوی ای دارند ،معتقدند که فعالیتهایشان
می تواند تغییراتی را ایجاد کند .از سوی دیگر ،افراد با یک حوزۀ کنترل بیرونی ،احساس می کنند که فعالیتهایشان مهم است ،با این
حال ،احساس می کنند که تغییرات فقط توسط افراد قدرتمند می تواند ایجاد شود.

 -9-2آموزش محیط زیستی
آموزش محیط زیست بر تال شهای سازمان یافتۀ انسان در خصوص عملکرد محیط های طبیعی داللت دارد و اینکه چگونه بشر
می تواند با رفتارها و نیز حفظ توان اکوسیستم اطراف خود ،یکی زندگی پایدار را مدیریت کند .این مفهوم نه تنها برای سیستم
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آموزش مدارس به کار می رود ،بلکه برای تمام تالشهای همگانی در زمینۀ آموزش ازجمله انواع موارد چاپی ،نظیر روزنامه ،مجله،
برشور ،وبگاه ها ،رسانه ها و غیره کاربرد دارد(اسمیت ،به نقل از شبیری و همکاران)1۳12،

 -4روش تحقیق
پژوهش حاضر ،مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی بود .جامعه مورد بررسی ،تعدادی از کارکنان شاغل در مجتمع تولید
روی بندرعباس تشکیل گردیده است .تعداد نمونه های محاسبه شده بر اساس فرمول کوکران  17۱نفر است که برای افزایش دقت،
تعداد بیشتری پرسشنامه نسبت به تعداد تعیین شده جمع آوری شد و در نهایت حجم نمونه به  2۳۴نفر افزایش پیدا کرد .ابزار
گردآوری اطالعات با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و مفاهیم و متغیرهای آن ،داده های مورد نیاز تحقیق از طریق تکنیکی
پرسشنامه توأم با مصاحبۀ حضوری به روش میدانی جمع آوری شده است .این پرسشنامه در دو بخش تنظیم شده است .بخش اول
پرسشنامه شامل سؤاالتی است که به بررسی متغیرهای مستقل و وابسته می پردازد .بخش دوم شامل سؤاالتی در مورد ویژگیهای
پاسخگویان است .داده های جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار آماری  SPSSویرایش  2۳و با کمک آزمون های توصیفی و
تحلیلی چون ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب همبستگی اسپیرمن ،آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست مستقل در سطح
معناداری  1/1۴مورد آزمون قرار گرفتند .در تحقیق حاضر برای اطمینان از اعتبار ابزار سنجش ،با بهره گیری از نظرات افراد
متخصص در حوزۀ موضوع تحقیق ،ابتدا اعتبار صوری سؤاالت پرسشنامه سنجیده شد .عالوه بر استفاده از نظرات متخصصان ،تالش
شد تا در طراحی سؤاالت پرسشنامه از سؤاالت مشابهی که در تحقیقات دیگر استفاده شده اند ،بهره گرفته شود .در تحقیق حاضر
برای اطمینان از پایایی نتایج ،روش آلفای کرونباخ ،مورد استفاده قرار گرفته است(.جدول شماره )1
جدول  .7ضریب آلفای كرونباخ برای متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفا

فرهنگ محیط زیستی

۴۱

1./7۵۳

دانش محیط زیستی

1۵

1/۱۴1

هنجار اجتماعی

7

1/7۱۵

احساس كارآمدی

1

1/۱۳۴

امکانات و خدمات ارائه شده

1۴

1/721

آموزش محیط زیستی

12

1/۱۴۱

 -5یافته ها
از بین  2۳۴پرسشنامه توزیع شده 222 ،پرسشنامه به طور کامل تکمیل و بازگردانده شد (نرخ پاسخگویی  .)1۵/۵۱میانگین
سنی پاسخ دهندگان  ۳۴/۴2سال که در گروه سنی  2۳-۱۵بود .میانگین سابقه کار پاسخ دهندگان نیز  1/۱2سال بود(.جدول
شماره )2
جدول  .2اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه

۳1

متغیر

بر حسب

تعداد

درصد

جنسیت

زن
مرد

۳
211

1/۳۴
1۱/۱۴

سن

زیر  2۴سال
 ۳۴-2۴سال
 ۵۴-۳۴سال
باالی  ۵۴سال

1۱
111
۱2
22

۱/1
۵۴
۳۱/1
1/1

تاهل

متاهل
مجرد

117
2۴

۱۱/7۵
11/2۱

تحصیالت

زیر دیپلم

111

۴۳/۱
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بر حسب

تعداد

درصد

دیپلم
کاردان
کارشناس و باالتر

۱۳
۴
1۴

۳7/۵
2/۳
۱/۱

شغل

مدیر
کارشناس
سرپرست
کارگر

7
۴
11
211

۳/1۴
2/2۴
۵/۴
11/1

سابقه كار

کمتر از یک سال
 ۴-1سال
 11-۴سال
 1۴-11سال
باالی  1۴سال

۵
7۴
۵2
۵1
۴2

1/۱
۳۳/۱
1۱/1
22/1
2۳/۵

متغیر

آماره های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در جدول شمارۀ  ۳آمده است .یافته ها نشان میدهد که میانگین متغیر
فرهنگ محیط زیستی در جامعۀ آماری مورد بررسی در حد متوسط به باال است .همچنین ،یافته ها حاکی از آن است که دانش،
هنجارهای اجتماعی و آموزش محیط زیستی کارکنان مجتمع تولید روی بندرعباس در سطح پایینی قرار دارند .متغیر فرصتها و
امکانات ارائه شده در سطح متوسط به پایین و متغیر احساس کارآمدی در سطح متوسط هستند.
جدول  .9شاخص های آماری مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق
خطای معیار

انحراف

میانگین

معیار
1/11۴

ردیف

مقیاس /متغیر /مفهوم

حداقل و حداكثر نمره

میانگین

7

فرهنگ محیط زیستی

1-۴

۳/۴1

1/1۵2

2

دانش محیط زیستی

1-۴

2/۳2

1/111

1/2۵۳

9

هنجار اجتماعی

1-۴

2/1۱

1/122

1/۴2۵

4

احساس كارآمدی

1-۴

۳/۵۴

1/12۵

1/۴۳۱

5

امکانات و خدمات ارائه شده

1-۴

2/7۱

1/111

1/۵۱۴

2

آموزش محیط زیستی

1-۴

2/17

1/11۱

1/۳۱1

رابطۀ بین فرهنگ محیط زیستی و متغیرهای مستقل پژوهش با استفاده از آزمون آماری پیرسون سنجیده شده و نتایج این
آزمون در جدول شمارۀ  ۵نمایش داده شده است.
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فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

یافته های آزمون حاکی از آن است که رابطۀ بین متغیرهای امکانات و خدمات ارائه شده ،احساس کارآمدی و آموزش محیط
زیستی با فرهنگ محیط زیستی در سطح  11درصد اطمینان مثبت و معنادار است .یعنی هرچه سطح امکانات و خدمات ارائه شده،
احساس کارآمدی و آموزش محیط زیستی باالتر باشد ،فرهنگ محیط زیستی نیز باالتر است .در بین متغیرهای مستقل ،متغیر
احساس کارآمدی دارای بیشترین شدت و ضریب همبستگی با فرهنگ محیط زیستی است .یافته های پژوهش همچنین نشان
میدهد که بین متغیرهای دانش محیط زیستی و هنجار اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی در سطح  11درصد اطمینان رابطۀ
معناداری وجود ندارد.
برای دستیابی به هدف تحقیق ،یعنی بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ محیط زیستی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده
است .نتایج آزمون درجدول شمارۀ  ۴نمایش داده شده است.
جدول .5رگرسیون خطی چندمتغیرۀ متغیرهای مستقل با متغیر فرهنگ محیط زیستی
ضرایب استاندارد نشده
متغیرهای مستقل

ضریب
رگرسیونی
()B

ضرایب

خطای معیار

استاندارد

()Std.Error

شده ()Beta

مقدار t

سطح معناداری

مقدار ثابت

-1/721

1/121

-

-۴/11۳

1/111

احساس كارآمدی

1/11۱

1/12۵

1/21۳

۵/27۱

1/111

1/117

1/1۳1

1/1۴1

۳/1۱۵

1/112

1/17۵

1/1۵۳

1/1۱7

1/۱1۵

1/17۴

امکانات و خدمات ارائه
شده
آموزش محیط زیستی

 =1/211ضریب همبستگی ()R
 =1/1۱۵ضریب تعیین مدل (مجذور )R

نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره بین متغیرهای مستقل و فرهنگ محیط زیستی نشان می دهد که از بین متغیرهای وارد
شده در مدل ،دو متغیر امکانات و خدمات ارائه شده و احساس کارآمدی معنادار هستند .بر اساس ضرایب استانداردشده ،متغیر
احساس کارآمدی بیشترین تأثیر (ضریب استاندارد =  )1/21۳را بر متغیر فرهنگ محیط زیستی نشان می دهد .در نهایت ،نتایج
آزمون رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که تنها  ۱ /۵درصد (ضریب تعیین= )1/1۱۵از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل پژوهش تبیین شده است.

بحث و نتیجه گیری
همان طور که یافته های پژوهش نشان داد ،میانگین فرهنگ محیط زیستی اندکی باالتر از حد متوسط را نشان می دهد ،با این
حال ،این سطح رفتار محیط زیست گرایانه چندان رضایت بخش به نظر نمی رسد .در واقع ،محیط زیست ،فرهنگی بهتر و مسالمت
آمیزتر را می طلبد .از سویی ،با توجه به خوداظهاری بودن فرهنگ توسط پاسخگویان ،نمی توان فرهنگ محیط زیستی در حد
متوسط را پذیرفت ،چراکه ممکن است افراد در عمل به گونۀ دیگری رفتار کنند .وانگ و همکاران ( )2111معتقدند که سطح پایین
گرایش به مشارکت در مسائل محیط زیستی به عواملی مانند منافع اقتصادی ،راحتی و امکانات موجود برای بازیافت مرتبط است .به
نظر می رسد عواملی که آنها متذکر شده اند می توانند در مورد جامعۀ آماری این پژوهش نیز صدق کنند .با توجه به تعریف هنجار
اجتماعی که اشاره به اعتقاد فرد برای رفتار  -در اینجا محیط زیست -با توجه به نظر دیگران دارد ،به نظر می رسد که از این متغیر
میتوان استفاده کرد .به عبارت دیگر ،با بهره گیری از این امتیاز میتوان فرهنگ محیط زیستی را ارتقا داد .وقتی افراد رفتار محیط
زیستی و احساس مسئولیت دیگران را مشاهده می کنند و یا با نگرش مثبت آنها مواجه می شوند ،خواسته یا ناخواسته تغیر نگرش
یا رفتار خواهند داشت .با این حال ،در این مطالعه ،هنجار اجتماعی میانگین نسبتاً پایینی را نشان می دهد .میانگین دانش محیط
زیستی بسیار کمتر از سطح متوسط به دست آمده است .کریم زاده ( )1۳۱1و عبداللهی ( )1۳۱۱نیز اظهار کرده اند که میزان دانش
و آگاهی شهروندان در سطح متوسطی قرار دارد .نتایج این پژوهش و سایر مطالعات نشان می دهد که دانش محیط زیستی وضعیت
۳2
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چندان رضایت بخشی ندارد .بنابراین ،نیاز به افزایش دانش و آگاهی و اجرای طرحهایی به شیوه های مختلف و در بین گروه های
متفاوت -برای افزایش آگاهی افراد در زمینۀ محیط زیست محسوس است .توصیفی از نظر پاسخگویان در مورد فرصت ها و امکانات
ارائه شده است که امکانات و فرصت های الزم اندکی پایینتر از سطح متوسط قرار دارد .این یافته نشان دهندۀ نامناسب بودن
امکانات و زیر ساخت های الزم برای بروز رفتار های محیط زیستی به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ محیط زیستی است .امامقلی
( )1۳11نیز معتقد است که «برای انجام هر کنش مثبتی نسبت به محیط زیست الزم است که وسایل و امکاناتی مهیا باشد تا فرد
تحت وجود آن شرایط بتواند به کنش مسئوالنه نسبت به محیط زیست بپردازد » .در واقع ،نبود فرصت و امکانات الزم می تواند
عاملی برای رفتارهای غیرمحیط زیست گرایانه افراد به شمار رود .صالحی و همتی ( )1۳11در بررسی خود به این نکته دست یافته
اند که فقدان امکانات مرتبط با دفع زباله های الکترونیکی مانع از اقدام مناسب افراد می شود .همچنین ،یافته ها نشان می دهد که
میانگین احساس کارآمدی در سطح مناسبی قرار دارد .در واقع ،افراد به کارآمد بودن و تأثیر اعمال و اقدامات محیط زیست گرایانه
اذعان دارند .افراد به این باور دارند که خود یا دیگری -افراد یا مسئوالن -توانایی مقابله با رفتارهای حمایت کننده از محیط زیست
یا ترغیب برای آن را دارند .به نظر می رسد که میتوان از این فرصت در راستای ارتقای فرهنگ محیط زیستی در جامعه بهره گرفت.
چرا که افراد با وجود نگرش مثبت و حتی احساس مسئولیت زیاد ،زمانی که احساس کنند رفتارشان تأثیری در بهبود شرایط موجود
یا تغییر وضعیت ندارد ،دلسرد می شوند و تالشی برای رفتارهای مناسب و حامی محیط زیست نخواهند کرد .عالوه بر این ،میانگین
آموزش محیط زیستی در این پژوهش وضعیت رضایت بخشی را نشان نمی دهد .این یافته می تواند در خصوص وجود و اهمیت
تأثیر آموزشهای محیط زیستی از طرق مختلف نیز اهمیت داشته باشد.
دی یونگ ( )111۳روشهایی برای تحریک به تغییر رفتار معرفی کرده است .1 :تکنیک اطالعاتی  .2تکنیک انگیزشی  .۳تکنیک
انگیزشی اجباری .به اعتقاد وی ،هدف تکنیک اطالعاتی ،کمک به مردم برای فهم و درک مشکالت محیط زیستی ای است که با آن
مواجه هستند و همچنین شناخت رفتارهای الزم برای حل این مشکالت و در نهایت مراحل اقدام عملی در راستای آن است .برای
مثال ،از این تکنیک انتظار می رود که نگرش و عقاید فردی را دربارۀ مسائل تغییر دهد ،آنها را به عمل مناسب وا دارد و همچنین
اطالعات مناسب را برای تحریک آنها به رفتار درست و مناسب ارائه دهد .تکنیک انگیزشی مثبت یکی از انواع مداخله برای تشویق یا
جلب مردم در جهت تغییر رفتار از طریق تقویت های پولی یا اجتماعی است .برای مثال ،برای کسانی که مصرف آب آنها کاهش
یافته است ،جوایزی در نظر گرفته شود یا از طرق اجتماعی معرفی شوند .تکنیک انگیزشی اجباری تالش می کند تا رفتار افراد را با
مجازات (تنبیه) پولی یا اجتماعی تغییر دهد .برای مثال ،جریمه کردن کارخانه های آلوده کنندۀ محیط زیست یا فشار اجتماعی
برای دور انداختن زباله ها .به نظر می رسد که برای ترویج فرهنگ محیط زیستی باید از شیو ه های پیشنهادی دی یونگ بهره
گرفت .به عبارت دیگر ،افزایش شناخت در مورد مسائل و تخریب های محیط زیستی ،علل به وجود آورندۀ مسائل محیط زیستی،
شیوه های پیشگیری و یا ترمیم تخریب های محیط زیستی و کمک به فهم آنها را میتوان با استفاده از تکنیک اطالعاتی برای گروه
های مختلف مردم در جامعه اجرا کرد .البته دو تکنیک دیگر ،زمانی کارایی پیدا می کند که فرصتها و زیر ساخت های الزم برای
رفتار محیط زیستی مناسب فراهم شده باشد.

تقدیر و تشکر
در پایان نگارندگان بر خود الزم می دانند که مراتب سپاس خود را از همکاری صمیمانه کارکنان پرتالش مجتمع تولید روی
بندرعباس ابراز نمایند.
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بررسی توان بالقوه رواناب معدن فسفات جیرود در
آلودگی آب رودخانه جیرود
بهنام رحمانی ایوریق*،7احمد عباسنژاد ،2حمید رضاپیروان

9

-1کارشناسی ارشد زمینشناسی زیستمحیطی
-2دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
-۳دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهادکشاورزی

چکیده
کیفیت آب در رودخانه همواره در رابطه با کاربری زمین می باشد زیرا کاربری می تواند روی مقدار و کیفیت
رواناب در هنگام بارندگی و بعد از اتمام بارندگی تاثیر بگذارد .بنابراین اگر مدیریت مناسبی در حوضه صورت
گیرد می تواند هزینه های پاالیش را بسیار پایین بیاورد .در این مطالعه توان بالقوه رواناب جاری در سطح معدن
فسفات جیرود در آلودگی رودخانه جیرود بحث بررسی شده است .این مطالعه با توجه به مجاورت معدن با
رودخانه جیرود تامین کننده بخشی از آب سد لتیان که مورد استفاده مردم تهران است با اهمیت می باشد .برای
بررسی این توان بالقوه پارامتر هایی نظیر  COD ،BOD5و فلزات را در آب پمپاژ شده از تونل به محدوده
معدنی و بعد همین ویژگی ها در این آب پس از جریان در سایت معدنی و در محل ورود به رودخانه اندازه گیری
شد .نتایج بررسی ،افزایش تمام پارامتر های مورد سنجش را پس از جریان در محدوده معدن نشان می دهد و
این امر می تواند هشداری برای این منطقه و تمام مناطق با کاربری های مشابه باشد.
كلمات كلیدی :رواناب ،معدن فسفات جیرود ،توان بالقوه آلودگی.

مقدمه
یکی از آلودگی های غیر نقطه ای که امروزه مورد توجه پژوهشگران آلودگی آب می باشد رواناب های کشاورزی و معدنی می
باشد .در این مطالعه توان بالقوه معدن فسفات جیرود از طریق رواناب در آلودگی رودخانه جیرود بررسی شده است و سعی شده با
نشان دادن این تاثیر راهکار های پیشنهادی برای حل یا کاهش آن ارائه شود.
محدوده معدنی در حدود ˚ ۵۴کیلومتری شمال تهران و د ر ارتفاعات البرز مرکزی و در طول و عرض جغرافیایی به ترتیب از
˝ ۴1˚،2۱ ،́ ۵1شرقی و ˝ ۳۴˚،۴1 ،́ ۵۳شمالی در مجاورت روستای جیرود در حوضه سد لتیان که تامین کننده بخشی از آب مردم
تهران است قرار دارد(شکل.)1
چنانچه ذکر شد معدن در حوضه لتیان قرار دارد  ،ارتفاع این حوضه از  1۴11تا  ۵111متغیر بوده و  ۱1درصد مساحت آن
بیش از  2۴11متر ارتفاع دارد ،معدن نیز در ناحیه مرتفع واقع می باشد .این حوضه از نظر آب و هوایی عمدتاً تحت تاثیر توده هوای
مدیترانهای و پس از آن جبهه هوای حادث بین سیبری و مدیترانه میباشد لذا کمتر از  ۴درصد ریزش سالیانه در فصل خشک یعنی
تابستان اتفاق میافتد و متوسط سالیانه بارش حدود  711میلیمتر میباشد].[1
منطقه مورد مطالعه در واحد زمین شناختی البرز مرکزی قرار دارد که از مجموعه تاقدیس و ناودیس گسل خورده و باال رانده
شده تشکیل شده است .منطقه تحت تاثیر گسل راندگی مشا –فشم قرار داشته و عالوه بر این ،ریز گسل های متعددی در محدوده
معدنی مشاهده می شود که باعث تغییر امتداد الیه های معدنی شده است ،همچنین این ریز گسل ها می توانند مسیری برای ورود
زهاب معدن به آب های زیر زمینی و رودخانه نیز باشند .سازند های مختلفی در منطقه رخنمون دارند که از آن جمله می توان به
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سازند های باروت ،زاگون ،اللون ،میال ،جیرود ،مبارک ،دورود ،روته و نسن مربوط به پرکامبرین و پالئوزوئیک؛ الیکا ،شمشک،
دلیچای ،الر و تیزکوه از دوران مزوزوئیک؛ سازندهای فجن ،زیارت و کرج از دوران سنوزوئیک و باالخره نهشته ها و رسوبات
کواترنری شامل تراس های آبرفتی قدیم و جدید حاشیه رودخانه ها که بیشتر بر روی آن ها باغ و زمین های کشاورزی قرار گرفته
اشاره کرد] .[2سازندهایی که در منطقه معدنی رخنمون دارند در نقشه زمین شناسی نشان داده شده است(شکل.)2

فسفات
سنگ فسفات یک سنگ دارای کانی های فسفات با عیار باال برای معدنکاری است و اغلب منابع دارای باالی  21در صد
معدنکاری می شود ،کانی اصلی آن آپاتیت به شکل فلوئورو آپاتیت می باشد .نهشته های قابل استخراج فسفات به  ۳نوع تقسیم می
شوند -1 :فسفریت ها  -2کربناتیت ها و سنگ های آذرین آلکالی و  -۳نهشته های گوانو] .[3کانسار جیرود از نوع فسفریتی و کانی
های غالب آن از نوع فلوئورو آپاتیت می باشد].[4
ناخالصی ها به صورت انکلوزیون های فیزیکی(مثل رس ،کوارتز ،اکسید های آهن ،مواد آلی و کربنات ها) یا جانشینی بلوری
درون کانی های فسفات می باشد .یون هایی که با کلسیم و فلوئور جانشین می شوند شامل Na، SO4 ، Mg ،Sr ، CO3 :و نیز
عناصر کمیاب (مثل  Cd ،Y ،REE، Th ،Uو  )Znمی باشد] .[5,6فلزات سنگین کمیاب یا شبه فلزات (مثل ، Ni، Sb، Se، V،Zn
 Cd ، Cu،Moو  ) Asغنیشدگی باالیی در فسفریتها همراه با مواد آلی نشان میدهند که غنی شدگی به علت جذب یا شرکت
این عناصر در مواد آلی یا سولفات ها می باشد]. [6بنابر این آزاد سازی این عناصر از فسفات ها می تواند باعث آلودگی منابع آب
منطقه گردد.
ردیابی فسفات در نهشتههای سازند جیرود برای اولین بار در سال  1۳۵2توسط سازمان زمینشناسی کشور آغاز شده است.
دلنباخ ( )11۱۵به وجود آثار فسفات در کوارتزیتها و ماسهسنگهای پالئوزوئیک البرز اشاره نموده است .شلدون( )11۱۴با همکاری
کارشناسان زمینشناسی ،اکتشاف فسفات در رسوبات پالئوزوئیک را پیگیری کرد .نتایج حاصل از برنامۀ اول ،کشف الیۀ فسفریتی
به ضخامت حدود  2متر در دهکدۀ جیرود در میان شیلهای سیاه رنگ سازند جیرود توسط موحد و صمیمی ،ازکارشناسان سازمان
زمینشناسی کشور ،بوده است .ادامه آن در سال  1۳۴7توسط شرکت ژئومتال و سپس مطالعات گستردهای در سال  1۳۱1در طرح
اکتشاف فسفات در دونین باالیی صورت گرفته است].[7
معدن فسفات جیرود از سال  1۳72به بهره برداری رسیده و ذخیره قطعی آن  1۴11111تن می باشد که هر ساله  ۱111تن
کانسنگ از این معدن استخراج می شود] .[8برای استخراج ماده معدنی تا به حال  ۵تونل برای دسترسی و انتقال ماده معدنی حفر
شده است که مجموع طول این تونل ها به  ۱۴1متر می رسد .ماده معدنی به پارچین ،تنها تولید کننده اسید فسفریک کشور
منتقل می شود تا در تولید کود شیمیایی ،نوشابه سازی ،نگهداری مواد غذایی ،کبریت سازی و تولید گلوله های منور مورد استفاده
قرار گیرد].[2
در این تحقیق پس از جمع آوری و مرور گزارش های مربوط به منطقه و نیز مرور منابع مربوط به اثرات زیست محیطی
معدنکاری فسفات ،از منطقه معدنی بازدید به عمل آمد و سپس برنامه ریزی برای نمونه برداری و تجزیه آب صورت گرفت ونتایج
بدست آمده تحلیل و بررسی شد.

نمونه برداری و آنالیز
برای بررسی عناصر محلول  BOD ،و  CODدو ایستگاه انتخاب شد و از هر ایستگاه  ۳نمونه مجزا برداشت شد .یک ایستگاه
محل تخلیه آب زیرزمینی مربوط به اکلون در حال ساخت به سایت معدنی و ایستگاه دوم محل ورود این آب به رودخانه پس از
جریان در سایت معدنی می باشد .تمام ظروف نمونه برداری پلی اتیلنی و یک لیتری بوده که ابتدا اسید شویی و با آب مقطر تمیز
شده بود و در زمان نمونه برداری نیز  ۳بار با آب نمونه برداری پر و خالی شد .در حین نمونه برداری سعی شد از ورود حباب های
هوا و تماس دست جلوگیری شود.
برای تعیین شرایط این آب قبل از جریان در سایت معدنی و تغییرات آن در طی جریان ،مقدار  BOD5و  CODنمونه ها در
آزمایشگاه شیمی سازمان حفاظت محیط زیست و فلزات محلول نیز به روش  ICPبا دستگاه Varian735-ESدر آزمایشگاه
سازمان زمین شناسی اندازه گیری شد.
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بحث و نتایج
کیفیت آب رودخانه عموما از کاربری زمین در حوزه آبخیز که می تواند مقدار و کیفیت رواناب در حوضه را تغییر دهد متاثر می
باشد] ، [9بنابراین اگر از ورود رواناب های آلوده به رودخانه جلوگیری شود هزینه های پاالیش آب پایین خواهد آمد.
چنانکه در باال ذکر شد و مطالعات مختلف از جمله( ] )[10,11, 12, 13, 14, 15نشان داده فسفات ها با عناصر مغذی و فلزات
سنگین و عناصر نادر خاکی همراه بوده و ورود این مواد به رودخانه می تواند شرایط ائوتریفیکاسیون را به وجود آورد و نیز با آزاد
ساختن فلزات سنگین و عناصر عناصر رادیواکتیو می تواند سالمتی آب را تحت تاثیر قرار دهد.
در این مطالعه برای ا ینکه بتوانیم شرایط رواناب حاصل از باران را پس از جریان در محدوده معدنی نشان دهیم .نمونه هایی از
آب موجود در اکلون در حال ساخت را که به سایت معدنی تخلیه می شد برداشت کرده و از همین آب نمونه دیگری پس از عبور در
سایت معدنی و در محل ورود به رودخانه برداشت کردیم.
نتایج آنالیز  BODنمونه آب در محل تخلیه به سایت  2mg/lرا نشان می دهد و مقدار این پارامتر برای نمونه در هنگام تخلیه
به رودخانه برابر  ۳1mg/lمی باشد و این در حالی است که مقدار حد مجاز ٍ EPAبرای آب شرب ۱ mg/lمی باشد.
بررسی برای  CODنشان می دهد که قبل از جریان در سایت معدنی برابر  ۵۳.۱و در هنگام ورود به رودخانه برابر  2۳1.۱می
باشدکه این عدد نشانگر شرایط بسیار حاد می باشد.
از نظر عناصر محلول نیز اغلب عناصر بررسی شده از جمله عناصر زیر بعد از جریان آب در سایت معدنی افزایش یافته است .که
این افزایش ها از نمونه ( 1قبل از جریان در سایت) به نمونه (2محل ورود به رودخانه) در شکل  ۳نشان داده شده است.
از میان عناصر بررسی شده عناصر وانادیوم و اورانیوم پس از جریان در سایت معدنی در نمونه کاهش نشان می دهند و علت آن
تمرکز باالی این عناصر در آب اکلون می باشد .زیرا با این حال که ،این عناصر پس از جریان در سایت معدنی کاهش نشان می
دهند ولی در هنگام ورود به رودخانه دارای مقادیر باالی حد مجاز ] EPA[16,17هستند و این تمرکز در همه آب های محدوده
معدنی دیده می شود] .[2بنابراین معدن برای این عناصر نیز پتانسیل آالیندگی آب را دارد.
بارش ساالنه در منطقه  711میلیمتر می باشد با توجه به اینکه مقدار نفوذ در خاک بستگی به عواملی مثل پوشش گیاهی،
شیب زمین ،جنس زمین دارد] [18منطقه دارای پوشش گیاهی کم وشیب زیاد داشته و خاکها دولومیتی و آهکی می باشد بنابراین
بخش عظیمی از بارندگی تبدیل به باران می شود.دمای آب خارج شده از اکلون  1۵درجه سانتیگراد بوده و  pHآن  7.1می باشد
بنابراین آب جاری در سایت شرایطی مشابه باران داشته و مضاف براین آب باران به علت انرژی جنبشی می تواند سبب پاشش خاک
شده و مواد بیشتری را وارد جریان سازد و نیز با توجه به مواد محلول کمتر نسبت به آب مورد سنجش در این تحقیق پتانسیل
باالیی برای حل عناصر بیشتر دارد.
می توان نتیجه گرفت رواناب جاری در معدن شامل فلزات سنگین ،مواد رادیواکتیو BOD ،و  CODباال خواهد بود و ورود آن
می تواند باعث آالیندگی رودخانه شود.
روش های مختلفی برای جلوگیری از ورو د رواناب آلوده به آب ها پیشنهاد شده است که به دو صورت جلوگیری از ورود به
رواناب مثل تثبیت با مواد شیمیایی و کشت گیاهانی که قادر بعضی از عناصر آالینده را از خاک جذب کنند و دیگری کاهش آالینده
ها در رواناب قبل از ورود به رودخانه می باشد که در این روش با کشت نواری گیاهان  ،درخت ها و ایجاد بند قبل از ورود رواناب به
رودخانه سعی می کنند با رسوبگذاری و عبور رواناب از بین الیه های خاک مقدار مواد موجود در آن تاحد ممکن کاهش یابد .در این
معدن می توان از تمام روش ها استفاده کرد ولی با توجه به وجود آب و شرایط آب و هوایی کشت درخت و درختچه هایی در حد
فاصل رودخانه و منطقه معدنی پیشنهاد می شود با این امید که این کار بتواند عالوه بر ته نشست رسوبات و مواد معلق موجود در
رواناب و کاهش آلودگی آن از لغزش هایی که بعضا در محدوده معدنی نیز روی می دهد تا حدی جلوگیری کرده یا صدمات آن را به
رودخانه کاهش دهد.
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پیوست :تصاویر

شکل  :7در نقشه محل معدن جیرود نشان داده شده است.

شکل :2نقشه زمین شناسی ناحیه معدنی(تصحیح شده از]) [16
تغییرات مقدار عناصر در رواناب قبل( )W1و بعد ()W2از جریان در
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شکل( :)9تغییرات مقدار عناصر محلول در نمونه قبل و بعد از جریان در سایت معدنی.
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Potential of Jeiruod phosphate mine run-off on Jeiruod river
pollution
Behnam Rahmani Eivrigh*, Ahmad Abbasnejad, Hamid Reza Peyrowan

Abstract:
Water quality in rivers is generally linked with land-use in the catchment areas that
can affect the amount and quality of run-off during and following rainfall. Hence
well management in catchments can reduce budget of treatment. In this research
potential of run-off in Jeiroud phosphate mine on Jeiroud river pollution studied.
Vicinity of this mine to the Jeiroud River (The main river of Latian Basin) is the
main port of the work. To study these potential, parameters such as BOD, COD
and dissolved elements measured in groundwater and in this water after flow in
mining site. Results indicate increase in all measured parameters in water after
flow in mining site and this can be an alarm for this area and all other area with
such land-use.
Key words: Run-off, Jeiroud phosphate mine, Potential of pollution.
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تجزیه و تحلیل خشکسالیها(اقلیمشناسی– هیدرولوژیکی) با بکارگیری روش
من کندال در حوضه زاینده رود (مطالعه موردی :ایستگاه ورزنه)
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چکیده
خشکسالی به عنوان بی سروصدا ترین بالیای طبیعی در مقابل سیالب به عنوان یکی از پر صدا ترین بالیا قرار
گرفته است .این درحالی است که خطر و خسارت های ناشی از خشکسالی به مراتب بیشتر از سایر بالیای
طبیعی مانند  :سیل  ،طوفان  ،آتش فشان و حتی زلزله است .این پدیده با سایر بحران های طبیعی متفاوت
است ،زیرا به آهستگی و در زمان نسبتا طوالنی به وقوع پیوسته و در اغلب اوقات دوره تداوم آن بیش از چند
سال به طول می انجامد.د ر این مقاله خشکسالی حوضه زاینده رود مورد بررسی قرار گرفنه است بدین جهت از
آمار بارش ایستگاه سینوپتیک ورزنه به عنوان نزدیک ترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه ،جهت تحلیل
خشکسالی از داده های بارش در دوره زمانی 1۳۱۵-1۳27به صورت ماهانه و ساالنه استفاده شده است .از روند
پارامتر بارش نیز توسط آزمون ناپاارمتری من – کندال محاسبه و تحلیل انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که
بیشترین میزان بارش انجام شده در سالهای 1۳7۳-1۳۱7-1۳۴1-1۳۴۴-1۳۳۵-1۳21بوده است .از سال
 1۳7۴به بعد شاهد کمترین میزان بارش طی سالهای بررسی شده هستیم و بیشترین میزان بارندگی را در ماه
های فروردین و اردیبهشت مشاهده می کنیم و کمترین میزان بارش در ماه های شهریور و مرداد و مهر داشته
ایم با استفاده از آزمون من کندال پارامتر بارش در مقیاس ساالنه بدون روند بود و در مقیاس ماهانه در ماه های
خرداد ،تیر،مهر و آذر دارای روند و در سایر ماه ها فاقد روند می باشد .آثار زیان بار این حشکسالی در اثر نبود
مدیریت درست و دخالت های انسانی تشدید شده که با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن اما تکرار پذیر بودن
آن پیشنهاد میشود در راهبرد مدیریت منابع آب حوضه زاینده رود تجدید نظر صورت گیرد.
واژگان كلیدی :بارش ،حوضه زاینده رود ،خشکسالی ،من کندال

مقدمه
خشکسالی به معنای پدید آمدن یک وضعیت خشک تر از نرمال است و در هروضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد .این پدیده با
سایر بحران های طبیعی متفاوت است ،زیرا به آهستگی و در زمان نسبتا طوالنی به وقوع پیوسته و در اغلب اوقات دوره تداوم آن
بیش از چند سال به طول می انجامد .خشکسالی یعنی کاهش بارش یک بازه زمانی معین برروی یک پهنه مشخص نسبت به
میانگین بلند مدت بارش همان پهنه در همان بازه زمانی(مسعودیان .)1۳11:1۳۳خشکسالی وابسته به عوامل و پارامتر های متفاوتی
است که د ر این میان تحلیل داده های بارش از اهمیت ویژه برخوردار است .یکی از مظاهر و پیامد های این پدیده تغییر در
عناصراقلیمی به ویژه دما و بارش مناطق مختلف است .به هم خوردن اندکی از تعادل اقلیم جهان موجب شد متوسط درجه حرارت
کره زمین تمایل به روند افزایش را نشان دهد (حجازی زاده.)1۳۱۱
به طور کلی پیامدهایی نظیر خشکسالی ،سیالب های شدید و ناگهانی ،امواج خوای سرد و گرم از جمله آثارو شواهد ناهنجاری
های اقلیمی است ،که کره زمین را بحران های مختلف مواجه کرده است و بدون شناخت و آگاهی از وضعیت اقلیمی حال و آینده
مدیران و برنامه ریزان قادر به اجرای برنامه های مختلف نخواهند بود(عزیزی.)1۳۱7خشکسالی نتایج و اثرات مخربی برحوزه های
اجتماعی ،اقتصادی ،آب و کشاورزی دارد .به علت اهمیت شرایط اقلیمی و تغییرات بارش و خشکسالی ،مطالعات زیادی در سطح
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جهان و ایران صورت گرفته از جمله :مرادی و همکاران ()1۳۱۱در مقاله ای با عنوان تحلیل روند و خصوصیات مکانی خشکسالی
های استان فارس ،به این نتیجه رسیدند که شدت خشکسالی هادر نواحی مرکزی استان نسبت به سایر نواحی بیشتر است.کوثری و
همکاران ( )1۳۱7به بررسی روند تغییرات بارش ،دما و رطوبت نسبی در  2۱ایستگاه سینوپتیک کشور پرداختند .نتایج نشان داد که
افزایش دما و همچنین کاهش رطوبت نسبی می تواند باعث افزایش میزان تبخیر بارش های دریافتی گردد .در کل تغییرات
پارامترهای مورد بررسی خصوصا در رابطه با دمای حداقل و رطوبت نسبی در قسمت مرکزی و شرق کشور بیشتر مشاهده میگردد.
فالح پور و همکاران( )1۳۱۱با بررسی تغییرات دما ،بارش و رطوبت نسبی در ایستگاه سینوپتیک شاهرود در ۴۴سال گذشته
،نتیجه گرفتند که سری های زمانی ساالنه دمای حداقل و حداکثر میانگین و همچنین رطوبت نسبی در ایستگاه شاهرود دارای روند
بوده است.این در حالی است که در این ایست گاه ،سری زمانی ساالنه میانگین بارش روند بخصوصی را از خود نشان نمی
دهد.جهانبخش و همکاران ( )1۳۱1در تحقیقی به بررسی تغییرات دراز مدت ساالنه رطوبت نسبی در ایستگاه زاهدان پرداختند.
نتایج نشان داد که تمامی شاخص های رطوبت نسبی مورد بررسی در ایستگاه زاهدان دارای روند کاهشی می باشد.
قنایی و عطایی ( )1۳1۳به شناسایی تغییرات حداکثر رطوبت نسبی استان اصفهان طی نیم قرن اخیر با استفاده از آزمون من-
کندال پرداختند .براساس یافته های حاصل از این پژوهش طی دوره آماری محور مطالعه استان را به خود اختصاص داده است
.همچنین بیشترین می زان کاهش رطوبت نسبی به روند های افزایش غلبه داشته است به طوری که در هرماه بیش از ۱/۱۱درصد از
مساحت استان را به خود اختصاص داده است.همچنین بیشترین میزان کاهش رطوبت نسبی در ماه فوریه وکمترین میزان آن در ماه
ژوئن به وقوع پیوسته است.
جهانبخش و همکاران ( )1۳1۴به بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل ها وسناریو های
اقلیمی پرداختند .نتایج این مطالعات نشان داد که بارش دوره آتی  1میلی متر کاهش خواهد یافت واین در حالی است که دمای
حداقل 1/1۴و دمای حداکثر 1/۱7درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت  .نکته قابل توجه برهم خوردن توزیع زمانی بارش و
افزایش دماست که احتماال تبعات منفی آن بیش از کاهش بارش خواهد بود .بایزیدی و همکاران ( )1۳1۴درمقاله ای به عنوان
" پیش بینی و بررسی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری زمانی حوزه آبریز سلماس با استفاده از مدل ها ی سری زمان
بارش  .ARIMA MA.AR.ARMAبه این نتایج رسیدند که خشکسالی در سالهای آماری 1۳۱7-1۳۴7تنها در ایستگاه نظر آباد
روند افرایشی داشته و در ایستگاه سلماس ،اوربان ،چهریق ،ویالقوز آغاز روند کاهشی مشاهده گردیده است.کانگ زین و همکاران
()2117تغییرات زمانی-مکانی رطوبت نسبی در سطح چین را بررسی کردند.
کیم و همکاران ( )2111در مقاله ای با عنوان اصالح و کاربرد شاخص خشکسالی موثر 211ساله خشکسالی اقلیم سئول کره به
این نتیجه رسیدند که شاخص  EDIموثر تر از شاخص  SPLsدر بررسی های کوتاه مدت و طوالنی مدت می باشد.سای و همکاران
( )2111در بررسی نوسانات دما ،بارش و رطوبت فالت تبت طی یک دوره ۳۴ساله بیان کردند هر ۳پارامتر دارای روند افزایشی بوده
است.مرادی و همکاران ()2111در مقاله ای باعنوان " خصوصبات خشکسالی آب و هواشناسی در استان فارس ایران به این نتیجه
رسیدند که شدت خشکسالی باال د ر ایستگاه گوزون و تداوم خشکسالی در ماه ها و ایستگاه پلخان و خشکسالی طوالنی و فراوانی
باالی خشکسالی در ایستگاه های جهرم و درشاهی مشاهده شده است.تاتلی و تورکیس ( )2111در مقاله ای با عنوان"دستورالعمل
تجربی تحلیل شاخص خشکسالی پالمر به این نتیجه رسیدند که شاخص های  PHDI.PSI.و  Zمناسب ترین شاخص در تحلیل ها
می باشد.
آدامز و همکاران( )2117در مقاله ای با عنوان" سنتز چند گونه مکانیسم های فیزیولوژیک در مرگ و میر درختان ناشی از
خشکسالی نشان دادند که شکست هیدرولیکی  Xylemدر سرتاسر تاکسون های متعدد در مرگ و میر ناشی از خشکسالی در همه
جا گسترده است و شکست هیدرولیکی در مرگ و میر ناشی از خشونت در تمام گونه ها ماندگار است .دیوانجانسینا و
همکاران( )2117در مقاله خصوصیات خشکسالی در هند با استفاده از مشاهدات GRACEکمبود ذخیره آب در زمین به این نتیجه
رسید که اعتماد بنفس قابل توجهی در پتانسیل WSDIبرای مشخصه قوی خشکسالی در مقیاس های بزرگ فضایی است.

منطقه مورد مطالعه
حوضه آبریز زاینده رود به عنوان اولین حوضه از منطقه ششم در فالت مرکزی میباشد این حوضه در بخش میانی فالت مرکزی
ایران واقع شده است۱1 .درصد آن کوهپایه و دشت ۵1درصد از این حوضه کوهستانی و مرتفع می باشد .شیب عمومی حوضه از
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سمت غرب به شرق کاهش می یابد و هر چه به سمت شرق می رویم از ارتفاع زمین کاسته شده تا جایی که مرز شرقی محدوده
مورد بررسی در نزدیکی دشت های کویری قرار می گیرد .منبع تأمین کننده آب در این حوضه ،نزوالت آسمانی و رواناب ناشی از
ذوب برف در ارتفاعات شرق زاگرس در بخش سراب حوضه و همچنین چشمه ها و شاخه های فرعی باالدست سد زاینده رود و
شاخه های فرعی زیردست سد زاینده رود می باشند که در مجموع رودخانه زاینده رود را به وجود آورده اند .این رودخانه مهم ترین
رودخانه فالت مرکزی ایران محسوب می شود که حوضه آبخیز زاینده رود را زهکش نموده و به تاالب گاوخونی ختم میشود.
مختصات جغرافیایی این حوضه’۴1°،12تا’۴۳°،2۵طول شرقی و’۳1°،12تا’۳۳°،۵2عرض شمالی قرار گرفته است.

شکل -7موقعیت حوضه زاینده رود در ایران

مواد و روش ها
جهت بررسی بارش و خشکسالی حوضه ز اینده رود ،از آمار بارش ایستگاه ورزنه که نزدیکترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه
است،طی دوره های آماری  1۳2۱ -1۳۱۵استفاده شده است.به این منظور پس از سنجش داده های مورد استفاده توسط نرم افزار
 minitabو( Ncssشکل )2و اطمینان از نابهنجار بودن آنها از آزمون ناپارامتری من – کندال جهت تعیین روند بارش استفاده
گردیده است..پس از گردآوری این داده ها ،پایگاه های داده های آن در نرم افزار  EXCELتهیه گردید و سپس میانگین بلند مدت
روزانه ،ماهانه و ساالنه و درصد احتمال وقوع آن محاسبه شد و نمودارهای آن تهیه گردید.
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شکل -2سنجش بهنجار داده های ماهانه بارش منطقه مورد مطالعه توسط نرم افزار NCSS

آزمون من –كندال:
این آزمون نیاز بع توزیع فراوانی نرمال یا خطی بودن رفتارداده ها نداشته و در برابر مقادیر فرین مثال داده هایی که چولگی و
کشیدگی زیاد دارند و داده هایی که از رفتار خطی انحراف چشمگیری دارند بسیار قوی بوده و به منظور ارزیابی روند به کار می رود
.مراحل اجرای آزمون به طور اختصاصی به شرح زیر است:
ابتدا آزمون تصادفی بودن داده ها برای وجود یا عدم وجود هرگونه روند در داده ها انجام شد  .برای انجام این آزمون ابتدا سری
های آماری رتبه بندی می شوند و برای میزان تغییر با روند از رابطه زیر استفاده می شود:
𝑃4

T=𝑑𝑁(𝑁−1) =1
Tآماره من – کندال و Pمجموع تعداد رتبه های بزرگتر از ردیف NIکه بعد از آن قرار میگیرند واز رابطه زیر به دست می آیند:

P=∑𝑁−1
𝑖𝑛 4−1
برای سنجش معنیدار بودن آماره Tاز رابطه زیر استفاده میشود:
√4n+10

)(t)=±g= 9n(n−1
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شکل . 9حجم آب ساالنه ایستگاه پل زمانخان و ورودی به تاالب گاوخونی در سنوات گذشته (میلیون متر مکعب)همراه با مشخص
نمودن سال های ترسالی و خشکسالی منبع (حاجیان)7932،21

این نمودار که حجم آب ساالنه ایستگاه پل زمانخان ورودی به ورزنه در سنوات مشترک آماری را به همراه منحنی بهترین
برازش ترسیم شده است که محور طولی آن عالوه بر سال مشخصه های دیگری همچون مقادیر بارندگی ساالنه ایستگاه کوهرنگ
همراه با دوران خشکسالی و ترسالی ارائه گردیده است .در بیشتر سالها بین حجم آب عبوری از  12ایستگاه همخوانی خوبی وجود
دارد اما از سال 1۳7۳به بعد دبی کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

شکل  .4حجم كل آب ورودی و خروجی حوضه آبریز زاینده رود از سال 7922تا7925
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حجم آب ورودی و خروجی حوضه آبریز زاینده رود در یم دوره آماری 17ساله ترسیم شده است.که دوران خشکسالی و ترسالی
در محور طولی نمودار همراه با مقادیر بارندگی برای هرسال به صورت  p=1470نشان داده شده است .تنها در سال -1۳71
 1۳72مقدار خروجی از حوضه بیشتر از ورودی بوده است  .واز حدود 1۴سال پیش تا کنون آب ورودی تاالب پاوخونی کاهش
چشمگیری پیدا کرده است و بر همین اساس خروجی آن هم تغییرات اساسی پیدا کرده است.

شکل .5حجم كل باران و باران موثر حوضه آبریز زاینده رود از سال 7925-7922منبع (حاجیان)24-7932

بخشی از مقدار کل نزوالت جوی ساالنه در یک حوضه آبریز به آب تجدید پذیر که بصورت سطحی و زیرزمینی قابل استفاده
است ،تبدیل می گردد .برای مشخص نمودن درصد باران مؤثر در حوضه های آبریز ،ابتدا با استفاده از روش های تیسن یا خطوط
هم باران ،کل حجم نزوالت جوی را محاسبه می نمایند .سپس حجم روانابهای سطحی و آبهای زیرزمینی را نیز از روشهای معمول و
مرسوم محاسبه می مقدار باران مؤثر را در حوضه برآورد نماید.تغییرات ساالنه مقدار باران موثر نسبت به تغییرات کل نزوالت جوی
خیلی کمتر است .در طول دوره آماری 17ساله فوق  22۴۱میلیون متر مکعب در سال آب تجدید پذیر در حوضه آبریز وجود داشته
است.
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شکل2.مقدار بارش ماهانه با استفاده از ازمون من كندال در شاخص PNI
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شکل .1نمودار بارش ماهانه (ورزنه)
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شکل .2نمودار بارش ماهانه (ورزنه)

نمودار های مشاهده شده از سالهای 1۳۱۵-1۳27میباشند که براساس میزان بارندگی ماهانه آنها سازمان یافته اند .طبق بررسی
های انجام شده و مقایسه نمودارها باهم بیشترین میزان بارندگی را در ماه های فروردین و اردیبهشت مشاهده میکنیم و کمترین
میزان بارش در ماه های شهریور و مرداد و مهر مشاهده شده است .باتوجه به نمودار ۴با استفاده از آزمون من کندال پارامتر بارش
در مقیاس ساالنه بدون روند بود و در مقیاس ماهانه در ماه های خرداد ،تیر،مهر و آذر دارای روند و در سایر ماه ها فاقد روند
میباشد.
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شکل .71بررسی بارندگی ساالنه(ورزنه)

طبق بررسی های انجام شده در میزان بارش های ساالنه ایستگاه مورد نظر در طی سالهای ،1۳۱۵-1۳27بیشترین میزان بارش
انجام شده در سالهای 1۳7۳-1۳۱7-1۳۴1-1۳۴۴-1۳۳۵-1۳21بوده است .طبق این نمودار ها از سال 1۳7۴به بعد شاهد کمترین
میزان بارش طی سالهای بررسی شده هستیم.که همین عامل کمبود بارش باعث خشکسالی شدید حوضه مورد نظر شده است.

نتیجه گیری:
حوضه زاینده رود باشدت باالتری نسبت به مناطق هم تراز خود تحت تاثیر خشکسالی است .طی سالهای 1۳۳۱-1۳27دارای
بیشترین میزان بارش طی سالهای مورد بررسی بوده است .بعد از آن شاهد یک دوره 1۵ساله کمبود بارش بوده ایم بعد از آن دوره
هم شاهد کمبود و اف زایش بارش بوده ایم اما شدید ترین میزان کاهش بارش از سال  1۳7۴به بعد مشاهده میشود.که باعث پایین
رفتن میزان آب شده است که دوره شدید خشکسالی خود را درحال گذراندن می باشد بیشترین بارش های ماهانه طی این سالها در
بررسی نمودار به نمودار ماهانه هرسال ،در ماه های فروردین و اردیبهشت.و کمترین میزان بارش در شهریور ماه مشاهده شده است
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که این مقدار با گذشت هر سال از میزان آن کاسته شده است و در نتیجه با خشکسالی شدید تری روبه رو خواهیم بود،که اگر پیش
گیری های الزم انجام نگیرد باعث خشکسالیی دائمی این حوضه خواهد شد که خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.آثار
زیان بار این حشکسالی در اثر نبود مدیریت درست و دخالت های انسانی تشدید شده که با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن اما
تکرار پذیر بودن آن پیشنهاد میشود در راهبرد مدیریت منابع آب حوضه زاینده رود تجدید نظر صورت گیرد.
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The analysis of drought (climatic – hydrologic) by using Man- Kendal
test in Zayandehrood basin (Case study: Varzaneh station)
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Abstract
Droughts are considered to be the most disastrous natural disasters in the face of
the flood. This is while the dangers of drought are far more than those of other
natural disasters such as floods, storms, volcanoes and even earthquakes. This
phenomenon differs from other natural crises because it has been slowly and
relatively long, and most often it lasts more than a few years. In this paper, the
drought of Zayandeh Rood Basin has been studied. In order to estimate the
precipitation of synoptic station Varzaneh as the nearest station to the study area,
for the analysis of drought, rainfall data was used in the period of 1327-1384,
monthly and yearly. The precipitation parameter process was also calculated and
analyzed by a non-parametric test-Kendall test. The results show that the highest
precipitation was carried out in 1329-1334-1355-1357-1377. Since 1996, the
lowest rainfall has been observed in the years studied and the highest rainfall is
observed in April and April and the lowest rainfall was observed in Shahrivar,
August and October. Using the Man Kandal test, the rainfall parameter was
measured on a scale It was yearly without trend and it is on a monthly scale in the
months of June, July, October and December, and in other months it lacks trend.
The other losses of this period are due to the lack of proper management and
human intervention that has been exacerbated by Considering the unpredictability
but its repeatability is suggested in the water resource management strategy of the
catchment area The river will be revised.
Key words: Precipitation, Zayandehrood Basin, Drought, Man Kendall Test
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چکیده
امروزه کشاورزان به دلیل کمبود منابع آبی برای آبیاری مزارع خود با مشکل مواجه هستند و برای رفع این مشکل
به استفاده از منابع آبی نامتعارف مانند پسابها روی آوردهاند .از این رو در این تحقیق تاثیر آبیاری با آب
رودخانه که حاوی پساب می باشد بر خصوصیات خاک مورد آزمایش قرار گرفته است .در این تحقیق در دو سال
متوالی  1۳1۴و  1۳1۱دو مزرعه شالی زار و گل کلم که با آب رودخانه و چاه واقع در روستای زیارت آبیاری
میشدند ،نمونهبرداری از عمق  1تا  ۳1سانتی متری سطح خاک ،در مراحل قبل از کاشت ،کاشت ،داشت و
برداشت انجام شد .دو مزرعه شالیزار و گل کلم نیز که با آب چاه آبیاری می شدند به عنوان نقاط شاهد انتخاب
شد .نتایج آنالیزهای پارامترها ی خاک نشان داد درصد کربن آلی خاک در اراضی برنج با مقدار میانگین 1/1۵
بیشتر از اراضی گل کلم با مقدار میانگین  1/11و اسیدیته خاک در اراضی گل کلم با مقدار میانگین 7/۴1
بیشتر از اراضی برنج با میانگین  ۱/1بوده است .همچنین میزان شوری خاک در صورت استفاده از آب رودخانه و
چاه طی مراحل کاشت کاهش یافت .میزان ازت و پتاسیم در مزرعه برنج و در صورت استفاده از آب رودخانه،
افزایش یافت .از سوی دیگر همهی پارامترهای خاک مزرعههایی که با آب چاه و رودخانه آبیاری شدهاند با هم
تفاوت معناداری داشتند .نتایج همچنین نشان داد که در مراحل مختلف کشت محصوالت همه فاکتورهای خاک
تفاوت معناداری داشتند .همچنین مشخص شد که پارامترهای خاک مزرعهها در سال دوم با سال اول تفاوت
معناداری نداشتند.
كلمات كلیدی :برنج ،پساب ،خاک ،کشاورزی،گل کلم.

مقدمه
رشد جمعیت در دهههای اخیر و گسترش نیازهای انسان و باالرفتن سطح بهداشت مردم ،باعث گردیده که منابع آب شیرین
سطحی و زیرزمینی بیش از حد مصرف شده و در حالت های بحرانی قرار گیرند .این مساله در دوره های خشکسالی بسیار تشدید می
گردد و برای کشور هایی چون ایران که بر روی کمربند خشک زمین قرار دارد محسوس تر و نیاز به توجه بیشتری میباشد .برای
حل این مشکل بایستی به منابع آب نامتعارف به ویژه فاضالب ها برای کشاورزی روی آورد تا باعث آزاد سازی منابع آب برای سایر
مصارف گردید (تقویان و همکاران .)1۳۱۱ ،تقریباً  71درصد آب منحرف شده از رودخانه ها و پمپاژ از آبهای زیرزمینی برای
کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد .در صورت استفاده از پسابها برای آبیاری در کشاورزی مقدار استخراج آب از منابع طبیعی
کاهش یافته و از تخلیه پساب ها به محیط زیست و آلودگی آن جلوگیری میشود ( پدررو. )2111 ،هم چنین هزینه های زیاد کود
های شیمیایی ،مواد مغذی موجود در پسابها و هزینه های زیاد به منظور تصفیه پیشرفته پسابها برای استفاده در مصارف دیگر
سبب شده تا استفاده از پسابها در بخش کشاورزی روزبه روز افزایش یابد(کوپایی و همکاران :211۱ ،زما و همکاران.)2112 ،
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استفاده مجدد پسابها با دو هدف تامین آب بیشتر و حفاظت محیط زیست از آلودگی ،یکی از راهکارهای رفع مشکل تامین آب
و یکی از منابع بالقوه برای آبیاری در کشاورزی می باشد .به طور کلی پسابها به عنوان یکی از منابع غیر متعارف تامین آب مطرح
بوده وحتی در شرایط خشکسالی نیز یکی از منابع آب مطمئن می باشد .بنابراین استفاده از فاضالب تصفیه شده ولو ناچیز می تواند
به عنوان یک منبع تامین آب در نظرگرفته شود .باید توجه داشت ،علی رغم اینکه استفاده و به کارگیری پسابها در آبیاری راهبرد
ارزشمندی در باال بردن منابع آب در دسترس محسوب می شود ،کیفیت و شرایط این آب چالشهای را در کشاورزی ایجاد میکند
(حسن و همکاران  .)211۵،در سال های اخیر ،با توجه به کمبود و کاهش آب شیرین در مناطق خشک و نیمه خشک ،مانند ایران،
آبیاری با فاضالب به عملی معمول و رایج تبدیل شده است .مجموعه بررسی های فوق نشان می دهد که نوع فاضالب مورد استفاده،
میزان تصفیه ،اقلیم منطقه و نوع خاک و گیاه نقش مهمی در چگونگی استفاده از فاضالب دارد و به نظر می رسد که محصوالت
آبیاری شده با فاضالب و همچنین خاک منطقه باید به صورت دوره ای مورد تجزیه شیمیایی قرار گیرند .استفاده از پساب ها را در
آبیاری ،به عنوان یک گزینه در جهت رفع کمبود آب قابل دسترس در کشور مد نظر قرار دارد .نجفی و همکاران ( )1۳1۳به بررسی
تاثیر درازمدت روشهای مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک پرداختند .نتایج نشان داد که کاربرد پساب
باعث کاهش  2۳/۵درصدی کربنات کلسیم در الیه  11-۱1سانتی متری و کاهش  ۳۱/7۴درصدی  SARدر الیه  ۳1-۱1سانتی
شد .حیدرپور و همکاران (  )2117با بررسی اثر آبیاری با پساب با دو روش آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر برخی
خصوصیات شیمیا یی خاک گزارش کردند میزان شوری ،سدیم ،کلسیم ،منیزیم الیه سطحی در روش آبیاری زیر سطحی نسبت به
روش آبیاری سطحی به صورت معنی داری افزایش نشان داد .کاپرا و سیکولون ( )2117بیان کردند استفاده مجدد از پساب به روش
آبیاری قطره ای موثر و کارآمد ترین راه برای مقابله با کمبود آب برای محصوالت کشاورزی و مقابله با آلودگی محیط زیست میباشد.
در این راستا بررسی پیامدهای کاربرد فاضالب تصفیه شده شهری بر روی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در راستای پایداری
اراضی امری ضروری است .با توجه به مطالب ذکر شده ،در این تحقیق به بررسی اثر پساب رودخانه زیارت بر خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک تحت کشت دو گیاه گل کلم و برنج مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در استان گلستان و در  ۴کیلومتری شهر گرگان در روستای فوجرد واقع است .روستای فوجرد از نظر
جغرافیایی بین  ۴۵درجه و  27دقیقه  ۵۴و ثانیه شرقی و  ۳۴درجه و  ۴۵دقیقه و  11ثانیه شمالی در محدوده منطقه معتدله
شمالی در شمال شهرستان گرگان ،بخش بهاران ،دهستان استرآباد شمالی واقع است .محصوالت عمده کشاورزی آن گندم ،جو،
برنج ،پنبه ،حبوبات ،گل کلم ،نباتات علوفهای ،سیبزمینی و دانههای روغنی است که از طریق آبیاری و دیم حاصل میگردد .شکل
( )1نمایی از منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری را نشان میدهد.

شکل -7نمایی از منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری
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این تحقیق در دو سال متوالی  1۳1۴و  1۳1۱در اراضی کشاورزی روستای فوجرد انجام شد .از آب چاه و رودخانه (حاوی پساب
تصفیه خانه) برای تامین آب مورد نیاز گیاه ا ستفاده شد .گیاهان گل کلم و برنج با دوره کشت سه ماهه کشت شد .شروع
نمونهبرداری از مزرعه برنج از تاریخ  1۴/۳/21الی  1۴/۱/2۴و مزرعه گلکلم از تاریخ  1۴/۱/1۴تا  1۴/1/21برای سال اول بود .برای
سال دوم نیز برای کشت برنج شروع نمونهبرداری از تاریخ  1۱/۳/1۴الی  1۱/۱/1۱و برای کشت گلکلم  1۱/۱/1۴الی  1۱/1/1۴انجام
شد .در ورودی روستا ،رودخانه مورد استفاده از پساب تصفیه خانه گرگان تغذیه میشد .نمونهبرداری از عمق  1تا  ۳1سانتی متری
سطح خاک ،در مراحل قبل از کاشت ،کاشت ،داشت و برداشت انجام شد .دو مزرعه برنج و گل کلم نیز که با آب چاه آبیاری می
شدند به عنوان نقاط شاهد انتخاب شده و نمونه برداری از آنها نیز از عمق  1تا  ۳1سانتی متری سطح خاک ،در مراحل کاشت،
داشت و برداشت انجام شد .در هر یک از مراحل قبل از کاشت ،کاشت ،داشت و برداشت تعداد  ۵نمونه خاک و مجموعا  ۱۵نمونه
خاک برداشت شد .نمونه خاکهای برداشته شده پس از انتقال از محل نمونه برداری ،در معرض هوا خشک شده و با چکش چوبی
کوبیده و از الک  2میلیمتری عبور داده شد و سپس برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک با روشهای آزمایشگاهی مورد
سنجش و بررسی قرار گرفت .جرم مخصوص ظاهری به رو ش خشک کردن در آون ،هدایت الکتریکی با  ECمتر ،اسیدیته با pH
متر ،کربن آلی به روش والکی بالک  ،ازت کل به روش کجلدال و پتاسیم به روش فلیم فوتومتر اندازه گیری شد( .)1۱به منظور
مقایسه پارامترها در مکان و زمانهای مختلف از آزمون کرتهای خرد شده در واحد زمان (اسپلیت پالت) استفاده شد .به منظور
نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگراف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .چنانچه سری داده ها نرمال نباشد با استفاده از تبدیل
مناسب  ، BAX-COXلگاریتمی و غیره داده ها نرمال شدند .در نهایت برای استنباط تاثیر آبیاری با هر کدام از آبها (رودخانه و
چاه) بر دو محصول مختلف (گلکلم و برنج) در مراحل مختلف کشت (قبل از کاشت ،کاشت ،داشت و برداشت) در محیط
 SASآزمون کرت های خرد شده در واحد زمان انجام شد .برای انجام مقایسه میانگین نیز از آزمون حداقل تفاوت معنی داری LSD
استفاده شد .همبستگی بین پارامترها نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفت.

نتایج و بحث
به منظور نشان دادن معنی داری اثر متقابل آّب آبیاری (رودخانه و چاه) بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زمین های
تحت کشت(برنج و گل کلم) در چهار دوره نمونهگیری (قبل از کاشت،کاشت،داشت و برداشت) از روش تجزیه واریانس مرکب برای
پارامترهای مقادیر هدایت الکتریکی ،اسیدیته ،ازت ،کربن ،پتاسیم و چگالی استفاده شد .کیفیت آب رودخانه و چاه در دو سال  1۴و
 1۱در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  -7خصوصیات شیمیایی آب رودخانه و چاه در طول مدت آزمایش

سال 35
سال 32

هدایت الکتریکی

پتاسیم

(دسی زیمنس برمتر)

(میلیگرم در لیتر)
1۵

فاكتور

مواد آلی()%

ازت()%

اسیدیته

رودخانه

1/1۱۵7

1/1۳۳

7/۵7

2/۴

چاه

1/1۳1۴

1/11۱2

7/۳2

1/۳7

1/17

رودخانه

1/1۱۴

1/1۳۳۴

7/۱۱

2/۵۱

12

چاه

1/1۳1

1/1177

7/۳7

1/۳۴

1/۱

نتایج تجزیه واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به دو محصول مختلف در سال اول در جدول  2ارائه
شده است.

۴۳

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
جدول  -2تجزیه واریانس در رابطه با تاثیر آب و گیاه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سال اول نمونهبرداری
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

تکرار

۳

هدایت الکتریکی
ns

1/11۱

**12/11۱

نوع آب

1

نوع گیاه

1

ns

آب×گیاه

1

*

1/11۱

1/1۳۱

1/۳27

خطای نوع ()1

1

زمان

۳

**
ns

1/2۳7

پتاسیم
ns

11/۱2۴

**12۱۴۱/2۴
ns
*

۱/2۴

111

1۴/71۱
**۵11/۴۵

کربن
ns

ازت

1.11۱

ns

**۳/7

**۱/۱1۵

**
*

1/212

1/172

1/111
**

1/1۴۱

**

ns

1/1۳2

جرم مخصوص ظاهری
ns

1/111۴

**1/۳۵۱

اسیدیته
**

1/11۳۴

**1/1۳۳
**

1/11۵

1/111۵

*1/11۴

**

1/11۱

1/111

1/111۱

1/1112

ns

1/12۱

**
ns

1/۴12

*1/11۵

**1/112۳

**

1/21۱

**

1/1۴1

آب×زمان

۳

1/1۵1

**21۱/۵۴

1/11۱

*1/1117

گیاه×زمان

۳

**1/1۱۳

**11۳/۱7

**1/1۵۴

**1/1۱11

**1/111

**1/12۱1

آب×گیاه×زمان

۳

1/1۱7ns

**۴۳/۴۵

1/11ns

1/11۱۱ns

**1/11۱

**1/121

خطای نوع ()2

۳۱

1/12

۴/11۵

1/11۵

1/1117

1/111۴

1/112۴

ضریب تغییرات

-

۱/۳۴

2/۱۵

۱/1۱

۵/۱1

1/۳1

1/۱7

1/1۵۱

*معنیدار در سطح احتمال  ۴درصد ** ،معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  nsغیر معنیدار.

نتایج تجزیه واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به دو محصول مختلف در سال اول (جدول  ) 2نشان
داد که در دو محصول مختلف یعنی گل کلم و برنج ،در سال اول ،ازت ،پتاسیم و هدایت الکتریکی خاک تفاوت معناداری نداشتند و
بقیه ف اکتورهای خاک تفاوت معناداری داشتند .به عبارت دیگر پتاسیم ،ازت و هدایت الکتریکی خاک مزرعههای گل کلم و برنج با
هم تفاوت معناداری نداشتند ولی در بقیه پارامترها تفاوت معنادار بود .به عبارت دیگر کربن خاک در اراضی برنج با مقدار میانگین
 1/1۵بیشتر از اراضی گل کلم با مقدار میانگین  1/11و اسیدیته خاک در اراضی گل کلم با مقدار میانگین  7/۴1بیشتر از اراضی
برنج با میانگین  ۱/1شد .نتایج تجزیه واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به دو آب مختلف در سال اول
(جدول  ) 2نشان داد که در دو آب مختلف یعنی آب چاه و رودخانه ،در سال اول همه فاکتورهای خاک تفاوت معناداری داشتند،
یعنی ضریب  Sigهمه آنها از  1/1۴کمتر بود .به عبارت دیگر همهی پارامترهای خاک مزرعههایی که با آب چاه و رودخانه آبیاری
شدند با هم تفاوت معناداری داشتند .در نتیجه آبی که با آن آبیاری صورت میگیرد تاثیر مستقیمی بر فاکتورهای خاک دارد ،به
صورتی که فاکتورهای خاک در مزارعی که با رودخانه آبیاری شدهاند مقادیر باالتری نسب به مزارعی که با آب چاه آبیاری شدهاند
دارند .نتایج تجزیه واریانس آزمایش فاکتوریل مربوط به مراحل مختلف کاشت در سال اول (جدول  )2نشان داد که در مراحل
مختلف کشت محصوالت یعنی قبل از کاشت ،کاشت ،داشت و برداشت ،در سال اول همه فاکتورهای خاک تفاوت معناداری داشتند،
یعنی ضریب  Sigهمه آنها از  1/1۴کمتر است .به عبارت دیگر همهی پارامترهای خاک مزرعههای مورد تحقیق ،در مراحل
مختلف کاشت ،با هم تفاوت معناداری داشتند .در نتیجه مرحله کاشت تاثیر مستقیمی بر فاکتورهای خاک دارد .نتایج تجزیه
واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به سه منبع تغییرات (محصول ،آب و مراحل کاشت) در سال اول
(جدول  )2نشان داد که در هر دو محصول (گل کلم و برنج) و هردو آب (چاه و رودخانه) در مراحل مختلف کاشت (قبل از کاشت،
کاشت ،داشت و برداشت) از بین فاکتورها ی خاک فقط هدایت الکتریکی ،ازت و کربن به دلیل داشتن ضریب  Sigباالتر از  1/1۴با
هم تفاوت معناداری نداشتند و بقیه فاکتورها یعنی پتاسیم ،جرم مخصوص و اسیدیته که ضریب  Sigکمتر از  1/1۴داشتند ،تفاوت
معنادار بود.
نتایج تجزیه واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به دو محصول مختلف در سال دوم در جدول ۳آورده
شده است.

۴۵
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جدول  -9تجزیه واریانس در رابطه با تاثیر آب و گیاه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سال دوم نمونهبرداری
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

هدایت
الکتریکی

پتاسیم

کربن

ازت

جرم مخصوص
ظاهری

اسیدیته

تکرار

۳

1/117۵ns

1/111111۵ns

1/11111۴ns

1/111۴7ns

1/۱۳ns

1/111۱1ns

نوع آب

1

نوع گیاه

1

آب×گیاه

1

خطای نوع ()1

1

**
ns

7/21

1/111۴

**

1/۴۱2

1/11۱
**

**

1/22۳

**
*

1/1111۴

1/111112۳

1/1111112

**

1/۱12

**

1/۱2۵

**

1/27۱

1/11111112

1/111۵۵

**

**

1/۵۳۴

**

1/۳۵2

**

2/2۱1

1/11۱۳
**

**

1۳۱/17

**

۱۵/12

1/۳۱۴
**

1/1۱2

**

1/11۵2

1/111۳۴
**

زمان

۳

آب×زمان

۳

**1/1۱۱

**1/111112۳

**1/1۵2۱

**1/12۴۴

گیاه×زمان

۳

**1/۵7۵

**1/1111111

**1/1۳۱۵

*1/111

**۴/۱2

**1/11۳۱

آب×گیاه×زمان

۳

**

1/2۵7

2۵/۵7

**

خطای نوع ()2

۳۱

1/112۳

1/1111112

1/111۳۵

1.11۴۳۱

1/1۴

1.1117۵1

ضریب
تغییرات

-

۳/17

۳/۱۴

1/7۱

۳/1۱

۴/۵۱

1/۳۱

1/11۵

1/1111112۱

1/11۴۱7

**

1/12۱۱

**

7۱/۴1

**

**1۵/12

**

1/1۱1۳

2۳1/۳1

1/11۳

**1/11۱

**

1/11111۱۱

1/12۴

**

**

**

1/1112

*معنیدار در سطح احتمال  ۴درصد ** ،معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  nsغیر معنیدار.

نتایج تجزیه واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به دو محصول مختلف در سال دوم (جدول )۳نشان داد
که در دو محصول مختلف یعنی گل کلم و برنج ،غیر از هدایت الکتریکی ،بقیه فاکتورهای خاک یعنی پتاسیم ،کربن ،نیتروژن،
چگالی و اسیدیته خاک تفاوت معناداری دارد .به عبارت دیگر فاکتورهای خاک یعنی پتاسیم ،کربن ،نیتروژن ،جرم مخصوص و
اسیدیته خاک مزرعههای گل کلم و برنج با هم تفاوت معناداری دارند ولی هدایت الکتریکی تفاوت معناداری ندارد .نتایج تجزیه
واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به دو آب مختلف در سال دوم نشان داد که در دو آب مختلف یعنی آب
چاه و رودخانه ،در سال دوم همه فاکتورهای خاک تفاوت معناداری داشتند .به عبارت دیگر همهی پارامترهای خاک مزرعههایی که
با آب چاه و رودخانه آبیاری شدند با هم تفاوت معناداری داشتند .بنابراین آبی که با آن آبیاری صورت میگیرد تاثیر مستقیمی بر
فاکتورها ی خاک دارد .نتایج تجزیه واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به مراحل مختلف کاشت در سال
دوم (جدول  ) ۳نشان داد که در مراحل مختلف کشت محصوالت یعنی قبل از کاشت ،کاشت ،داشت و برداشت ،در سال دوم همه
فاکتورهای خاک تفاوت معناداری دارند .به عبارت دیگر همهی پارامترهای خاک همهی مزرعههای مورد تحقیق ،در مراحل مختلف
کاشت ،با هم تفاوت معناداری دارند .در نتیجه مرحله کاشت تاثیر مستقیمی بر فاکتورهای خاک دارد .نتایج تجزیه واریانس آزمایش
کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به سه منبع تغییرات (محصول ،آب و مراحل کاشت) در سال دوم (جدول  )۴نشان داد که
در هر دو محصول (گل کلم و برنج) و هردو آب (چاه و پساب) در مراحل مختلف کاشت (قبل از کاشت ،کاشت ،داشت و برداشت)
همهی فاکتورهای خاک یعنی هدایت الکتریکی ،پتاسیم ،کربن ،نیتروژن ،چگالی و اسیدیته که ضریب  Sigپایینتر از  1/1۴دارند،
تفاوت معناداری دارند.

مقایسه میانگین فاكتورها با اثرات متقابل معنیدار در سال اول و دوم
در کل دوره نمونهبرداری ،فاکتورهایی که اثر متقابل آنها معنیدار شد از روش برشدهی ،برای مقایسه میانگین بین آنها
استفاده شد .اثرات متقابل مراحل کاشت(قبل از کشت ،کاشت ،داشت و برداشت) ،نوع گیاه(گل کلم و برنج) و نوع آب(چاه و پساب
رودخانه) در دو فصل زراعی بر فاکتورهای اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،ازت ،چگالی ،پتاسیم و کربن معنیدار شد .نتایج حاصل در
جدول ( ۵و )۴آورده شده است.

۴۴

 منابع طبیعی و توسعه پایدار،فصلنامه مطالعات محیط زیست
 مقایسه میانگین فاكتورها با اثرات متقابل معنیدار در سال اول-4 جدول
هدایت
الکتریکی
۳/11
۳/1

1۱/2۴

a

2/۱۴
2/۱

a

پتاسیم

۱1

b

d

11/۴

bc

b

b

11۵/۴

مواد آلی
1/1۵

a

1/21

c

1/۳7

a

b

1/1۵

a

ازت
1/12
1/1۵
1/1۴

چگالی

e

d

bc

1/11

a

1/۱1

bc

1/۱1
1/۱2

c

bc

1/۱۱

a

اسیدیته

تیماری

a

W1P1T1

b

W1P1T2

c

W1P1T3

de

W1P1T4

7/71
7/7۴

7/7۳
7/۱1

تركیبات

2/1g

۱1/7۴f

1/۴1g

1/1۴۱hi

1/۱1f

7/۵2d

W2P1T1

2/1۱g

۱2/7۴f

1/71fg

1/1۱۱hi

1/۱۵e

7/۳7fg

W2P1T2

2/11g

۱۵/۴f

1/7۳fg

1/17fg

1/۱7e

7/۳۱ef

W2P1T3

1/1۳

de

1/1۱۴

f

d

1/11

cd

d

1/۱۴

gh

۳/1۳

۱۱/7۴

a

1۱

e

b

1/11

1/۱1

7/7۵

W1P2T1

c

W1P2T2

17/۴b

1/۳۱c

1/1۳cd

1/۱۵bc

7/71b

W1P2T3

2/۱۴b

11/۴c

1/۴7b

1/1۴ab

1/۱۴ab

7/۱1bc

W1P2T4

h

h

d

c

W2P2T1

def

W2P2T2

de

W2P2T3

d

7۱/7۴

2/۵۱

e

f

2/۳۱

e

2/۱1

2/2۴

۱1/۴

d

۱2/2۴

ef

1/۱۳
1/۱1

f

1/۱7

fg

1/1۴1

i

1/۱7

fg

gh

e

1/7۱
f

1/1۴

1/۱2

c

W2P1T4

ab

۱1/7۴

1/12

e

7/۳

2/1ab

1/2۳

c

bc

a

۳/1

d

1/7۴

fg

1/1۱

ef

1/7

e

f

7/7۳

7/۱1
7/۴۱

7/۴۱

e

g

۱۵/7۴e
1/۱1
1/171
1/7۴
7/۴۵
W2P2T4
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 مقایسه میانگین فاكتورها با اثرات متقابل معنیدار در سال دوم-5 جدول

هدایت
الکتریکی
2/1۱

ab

2/۱۴
2/۱1

b

bc

2/۴2

پتاسیم
1۴

bc

17

bc

11۳/7

ab

d

117/2۴

e

fg

2/۵۳

1/۵1

b

1/۴1

b

1/۱2

b

1/11

a

1/۱1

e

وزن

ازت
1/1۴

مخصوص

bc

1/1۵

c

ab

1/1۱

1/1۱۴

g

تیماری

f

7/71

a

W1P1T1

e

7/71ab

W1P1T2

bc

b

W1P1T3

c

W1P1T4

b

1/72
1/۱1
1/۱۱
1/1

تركیبات

a
g

7/۱۳

7/۴۱

1/۱۱

7/۱۱

W2P1T1

7۵/7۴f

1/12d

1/17۱g

1/7۵f

7/۱2b

W2P1T2

2/2۴gh

7۱/2۴f

1/1۳d

1/1۱1de

1/۱۵g

7/۴۱c

W2P1T3

2/1۴gh

71/7۴e

1/1۵b

1/11۳efg

1/7۴f

7/۴1d

W2P1T4

1/۱2

de

7/71

a

W1P2T1

1/۱2

de

7/7۱

a

W1P2T2

7/7۴

a

W1P2T3

۳/11
۳/1۴

a

2/1۵

a

۱۱/۴

d

12/2۴
111/۴

d

abc

1/۱1
1/۱1

f

g

1/۱۴

e

1/17۴

a

اسیدیته

2/27g

a

72/2۴

a

مواد آلی

1/1۱

efg

1/1۱

efg

1/1۱۴

fg

1/۱۳

cde

2/77bc

11۴/2۴ab

1/1۴c

1/1۱۴fg

1/۱7ab

7/72ab

W1P2T4

2/۱۱c

71/11g

1/۱۱e

1/1۱2efg

1/7۴f

7/۴۴cd

W2P2T1

2/۱1c

71/2۴fg

1/۱1e

1/1۱2efg

1/۱2de

7/۴2a

W2P2T2

d

7۳/2۴

f

1/12

d

de

cd

W2P2T3

f

e

1/11

b

d

W2P2T4

2/۴۳

2/۳۵

77/۴

1/11
1/1

d

def

1/۱2
1/۱۵

bcd

7/۴1

7/۵۱

. برداشت:T4  داشت و:T3 ، کاشت:T2 ، قبل از کاشت:T1 ، گل کلم:P2 ، برنج:P1 ، چاه:W2 ، رودخانه:W1
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سال دوم ،شماره پنج ،پاییز 7931

مقایسه میانگین بین مقادیر اسیدیته
با توجه به جدول ( )۵و( ) ۴بیشترین مقدار اسیدیته مربوط به زمان کاشت برنج با آب رودخانه و کمترین مقدار آن مربوط به
زمان برداشت گیاه کل کلم با آبیاری چاه را نشان داد .تغییرات کم اسیدیته آبیاری با آب رودخانه و چاه را میتوان بخاطر ظرفیت
بافری خاک دانست که به همین خاطر اسیدیته در طول زمان تغییر زیادی نمیکند .در مزرعه برنج به دلیل غرقاب بودن ،اکسیژن
کاهش یافته و باعث کاهش اسیدیته شده است اما به دلیل خاصیت بافری خاک ،تغییرات اسیدیته خیلی کم شده است .در مزرعه
گل کلم تغییر چندانی در اسیدیته ایجاد نشده است .کاهش اسیدیته در آبیاری با آب رودخانه در طی مراحل کشت را میتوان
بخاطر افزایش تجزیه مواد آلی خاک در نتیجه افزوده شدن میکروارگانیسمهای موجود در پساب رودخانه به خاک ،تشکیل مواد حد
واسط اسیدی و گازهایی مانند H2Sنسبت داد .عالوه بر این  CO2آزاد شده در نتیجه افزایش جمعیت و فعالیتهای میکروبی
میتواند منجر به کاهش اسیدیته خاکهای قلیایی شود .این نتایج با نتایج تحقیق تقوائیان و همکاران ( )2117و مارین و همکاران
( ) 211۴که کاهش اسیدیته خاک را در اثر آبیاری با پساب گزارش کردند ،مطابقت دارد .میانگین اسیدیته پساب و آب چاه 7/۵
است که در محدوده استاندارد ( )۱-۱/۴میباشد بنابراین مشکلی را برای مزارع تحت کشت ایجاد نمیکند .همچنین عابدی کوپایی
و همکاران ( )1اسیدیته آب چاه جهت آبیاری  7/۱گزارش کرده اند .به طور کلی تغییر در اسیدیته ،بستگی به خصوصیات خاک از
جمله بافت خاک و ظرفیت بافری آن دارد.

مقایسه میانگین بین مقادیر پتاسیم
نتایج آزمایش نشان داد که پتاسیم محلول خاکهای آبیاری شده با پساب رودخانه در مقایسه با خاکهای آبیاری شده با آب
چاه افزایش یافته است .در گیاه برنج به دلیل تخلیه سیلیکات های الیه ای ،پتاسیم از خاک خارج شده و مقدار آن کاهش مییابد،
اما به دلیل بیشتر بودن پتاسیم آب رودخانه نسبت به آب چاه ،میزان پتاسیم در مزرعه برنج افزایش یافته است .همچنین میزان
مصرف کود پتاس در مزرعه برنج بیشتر از مزرعه گل کلم بوده که این عامل نیز باعث افزایش پتاسیم در خاک شده است .نتایج به
دست آمده از این پژوهش با تحقیقات کریمزاده و همکاران( ،)2112حیدرپور و همکاران( ،)2117آقابراتی و همکاران( )2111و
مجیری ( )2111مطابقت دارد .قضاوی و ارست( )1۳1۴در تحقیقی افزایش پتاسیم در اثر آبیاری با پساب شهری را بیان کردند.

مقایسه میانگین بین مقادیر چگالی
بیشترین مقدار چگالی مربوط به زمان برداشت برنج در آبیاری با آب رودخانه و کمترین آن به زمان قبل از کاشت برنج در
آبیاری با آب چاه را نشان میدهد که به علت وج ود مواد جامد معلق در رودخانه است که سبب گرفتگی و مسدود شدن منافذ ریز،
کاهش تعداد و اندازه منافذ درشت می شود .در مراحل اولیه ،شخم زدن خاک باعث کاهش چگالی شده اما با افزایش مراحل کاشت،
با عبور ماشین آالت کشاورزی و نشست خاک ،چگالی افزایش یافته است .افزایش چگالی ،موجب ایجاد تراکم و کاهش توان تولیدی
خاک می گردد .افزایش چگالی در آبیاری با آب رودخانه نسبت به چاه در این تحقیق با نتایج تحقیقات مالحسینی( )211۳که با
کاربرد فاضالب ،چگالی خاک افزایش یافته ،مطابقت دارد .نتایج پژوهش وگلر ( )22با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .در این
پژوهش ،به دلیل کوتاه بودن دوره تحقیق ،میزان چگالی افزایش یافته است اما انتظار میرود در طوالنی مدت به دلیل افزایش مواد
آلی خاک و تولید هوموس ،چگالی خاک کاهش یابد.

مقایسه میانگین بین مقادیر ازت
با توجه به جدول ( )۵و ( )۴بیشترین مقدار ازت در زم ان برداشت برنج در آبیاری با آب رودخانه و کمترین مقدار در سال اول
مربوط به زمان کاشت گل کلم و در سال دوم مربوط به زمان کاشت برنج با آبیاری چاه را نشان میدهد .دلیل افزایش ازت را در
آبیاری با رودخانه میتوان بخاطر باال بودن ازت در رودخانه ( )%1/1۳۳که تقریبا دو برابر ازت آب چاه ( )%1/11۱بوده است ،دانست.
افزایش ازت در زمین برنج نسبت به گل کلم را هم میتوان بخاطر حجم باالی مصرف آب و افزایش مصرف کود ازته در این کشت
نسبت به کشت گل کلم بیان کرد .شفیعپور و همکاران( )2111گزارش نمودند که با کاربرد فاضالب ،نیتروژن کل خاک از 1/12
درصد در خاک شاهد به  1/۳درصد در خاک تیمار شده با  111کیلوگرم لجن فاضالب در هکتار افزایش یافت .آقابراتی و
همکاران( )2111و مونیر و همکاران( )2117اظهار داشتند که کاربرد فاضالب سبب افزایش معنیدار نیتروژن خاک در مقایسه با
۴7
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آبیاری با آب چاه شده است  .این محققان افزایش در میزان نیتروژن خاک با کاربرد فاضالب را به مقدار باالتر این عنصر در فاضالب
نسبت دادند.

مقایسه میانگین بین مقادیر كربنآلی
با توجه به نتایج جدول ( )۵و ( ) ۴بیشترین مقدار کربن مربوط به زمان قبل از کاشت و همچنین زمان برداشت گیاه برنج در
آبیاری با آب رودخانه و کمترین مقدار مربوط به زمان قبل از کشت گل کلم با آبیاری چاه را نشان داد و در مجموع جدول میانگین،
افزایش مواد آلی در آبیاری با آب رودخانه را نشان میدهد که دلیل آن بیشتر بودن مواد آلی در پساب رودخانه ( )%1/1۱۵7نسبت
به چاه ( )%1/1۳1بوده است ،حجم آب مصرفی نیز دلیل دیگر میباشد چون در کشت گیاه برنج بیشتر از کشت گل کلم آب مصرف
میشود و باعث افزایش مواد آلی در خاک این کشت میشود .همچنین در مزرعه برنج به دلیل غرقابی بودن ،فعالیت
میکرواورگانیزم ها کمتر شده و تجزیه مواد آلی صورت نگرفته است ،به همین دلیل میزان مواد آلی در این کشت بیشتر است .در
ضمن باال بودن مواد آلی در زمان قبل از کاشت برنج را می توان به دلیل کاه و کلش باقی مانده از سال قبل دانست .پدررو()2111
گزارش داده که حد مجاز مواد آلی در خاک  1-1/7۴درصد میباشد .مواد آلی خاک مزارع مورد مطالعه بیشتر از حد مجاز بوده
است .نجفی و همکاران( ) 211۴گزارش داده اند کاربرد پساب سبب افزایش ماده آلی خاک شده است .پدرورو همکاران ( )2111با
کاربرد پساب به مدت یک سال برای آبیاری درختان مرکبات ،افزایش مواد آلی خاک را گزارش کرد .مجیری ( )2111در تحقیقی
افزایش مو اد آلی را در رابطه با آبیاری با پساب بیان نمود که با این پژوهش مطابقت دارد .با توجه به اینکه حدود نیمی از مواد
موجود در پساب ،مواد آلی می باشد .عمده این مواد از نوع ناپایدار بوده و دارای منشأ انسانی ،حیوانی و گیاهی است که در صورت
آبیاری با پساب به خاک اضافه می گردد .در این حالت خاک به عنوان یک صافی یا فیلتر عمل می کند و قادر است بخش اعظم مواد
آلی قابل تجزیه را که به صورت محلول و معلق در فاضالب و پساب وجود دارند از آن جدا کند که این عمل باعث بهبود شرایط خاک
جهت رشد بهتر گیاهان میگردد.

مقایسه میانگین بین مقادیر هدایت الکتریکی
نتایج جدول ( )۵و ( ) ۴نشان داد که بیشترین میزان هدایت الکتریکی مربوط به زمان قبل از کاشت گیاه برنج و گل کلم با
آبیاری آب رودخانه بوده که دلیل آن هدایت الکتریکی باالی آّب رودخانه نسبت به چاه میباشد .با توجه به اینکه شوری آّب رودخانه
کم تر از شوری خاک بوده ،در مزرعه برنج به دلیل باالبودن حجم آب مصرفی ،آبشویی انجام شده و باعث کاهش شوری خاک شده و
مقدار  ECخاک به  ECآب آبیاری خیلی نزدیک شده است .کمترین میزان هدایت الکتریکی نیز مربوط به زمان برداشت گیاه برنج
با آبیاری چاه میباشد .دلیل آن را میتوان پایین بودن هدایت الکتریکی آب چاه نسبت به رودخانه ذکر نمود .مقایسه میانگینها
نشان از افزایش هدایت الکتریکی در آبیاری با آب رودخانه را دارد که به نظر میرسد با افزایش مصرف آب رودخانه بدلیل تجمع
مواد آلی شناور و جامد در سطح خاک (1/1۱۵7۴درصد) و نبود فرصت کافی برای تجزیه آنها ،نفوذ پساب به عمق خاک کاهش
یافته که به موجب آن شرایط برای تجمع نمک در سطح خاک فراهم گردیده است .اما با توجه به اینکه هدایت الکتریکی پساب
رودخانه کمتر از شوری اولیه خاک می باشد ،بنابراین شوری خاک مقداری کاهش یافته و تقریبا برابر شوری آب آبیاری شده است.
نتایج به دست آمده با نتایج مجیری( )2111مطابقت داشت .موروگان ( )2111پس از دو سال کاربرد پساب در یک خاک آهکی
گزارش کرد که هدایت الکتریکی و سدیم قابل تبادل افزایش یافت که به دلیل آبیاری زیاد و هدایت الکتریکی باالی پساب مورد
استفاده در آزمایش بود .تقواییان و همکاران ( )2117پس از کاربرد پساب فاضالب شهری در مدت  ۵ماه ،افزایش هدایت الکتریکی
خاک را مشاهده کردند .بر اساس استاندارد  )۴(FAOحداکثر میزان مجاز هدایت الکتریکی در پساب تصفیه شده که محدودیتی در
حد کم تا متوسط را برای آبیاری ایجاد نماید ،برابر  ۳/1دسی زیمنس بر متر بوده و مقادیر کوچکتر از  1/7دسی زیمنس بر متر هیچ
گونه محدودیتی را در این خصوص ایجاد نمیکند .برای برنج در شوری کمتر از  ۳دسی زیمنس برمتر ،کاهش محصول ندارد .در
شوری  ۵دسی زیمنس برمتر ،ده درصد کاهش محصول دارد .گل کلم در شوری کمتر از دو کاهش محصول ندارد ،در شوری سه ده
درصد و در شوری  2۴ ، ۵درصد کاهش محصول دارد .بنابراین استفاده طوالنی مدت از پساب برای آبیاری موجب شوری خاک شده
و ایجاد جریان رو به پایین آب و نمک از منطقه ریشه تنها راه عملی برای مدیریت مشکل شوری است.
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نتیجهگیری
 اسیدیته و هدایت الکتریکی در آب چاه و پساب با هم تفاوت،جدو ل تجزیه واریانس در سال اول کشت نشان داد نیتروژن
 نتایج تجزیه واریانس آزمایش کرت های خرد.معنادار ی دارند و به عبارت دیگر نیتروژن و اسیدیته آب رودخانه بیستر از آب چاه بود
 غیر از،شده در واحد زمان مربوط به دو محص ول مختلف در سال دوم نشان داد که در دو محصول مختلف یعنی گل کلم و برنج
 به عبارت دیگر. چگالی و اسیدیته خاک تفاوت معناداری دارد، نیتروژن، کربن، بقیه فاکتورها ی خاک یعنی پتاسیم،هدایت الکتریکی
 جرم مخصوص و اسیدیته خاک مزرعههای گل کلم و برنج با هم تفاوت معناداری، نیتروژن، کربن،فاکتورهای خاک یعنی پتاسیم
 با توجه به نتایج حاصل از مقایسه فاکتورهای آب چاه و رودخانه در سال اول با.دارند ولی هدایت الکتریکی تفاوت معناداری ندارد
 ازت و اسیدیته در آب رودخانه بیشتر از، مشخص شد که میانگین فاکتورهای هدایت الکتریکی،LSD استفاده از مقایسه میانگین
 با توجه به نتایج حاصل از مقایسه فاکتورهای آب چاه و رودخانه در سال دوم با استفاده از مقایسه میانگین.آب چاه بوده است
 آزمون کرت های خرد شده. مشخص شد که میانگین فاکتورها ی نیتروژن و اسیدیته در رودخانه بیشتر از آب چاه میباشند،LSD
 به عبارت دیگر. اسیدیته و هدایت الکتریکی در آب چاه و رودخانه تفاوت معناداری دارند،در واحد زمان نیز نشان داد نیتروژن
 نتایج. بقیه پارامترها هم به همان صورت بود.نیتروژن و اسیدیته آب رودخانه بیشتر از آب چاه بوده و تفاوت معناداری داشتند
تجزیه واریانس آزمایش کرت های خرد شده در واحد زمان مربوط به مقایسه فاکتورهای خاک در سال اول و دوم نشان داد که در
) داشت و برداشت، کاشت،هر دو محصول (گل کلم و برنج) و هر دو آب (چاه و رودخانه) در مراحل مختلف کاشت (قبل از کاشت
 کاربرد فاضالب شهری و پساب ها با مدیریت دقیق خاک و.پارامترهای خاک در سالهای اول و دوم با هم تفاوت معناداری نداشتند
 کیفیت آب آبیاری بر روی برخی شاخص ها و کیفیت خاک تأثیر دارد چون. باعث بهبود و حفظ خواص فیزیکی خاک میگردد،آب
 با مدیریت صحیح و پایش مستمر کیفیت خاک و. تابع الگوی رفتاری حرکت آب و غلظت امالح محلول است،انتقال امالح در خاک
. می توان اثرات نامطلوب کاربرد مستقیم فاضالب های شهری و پساب در تغییر خواص فیزیکی خاک را به حداقل رساند،آب
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Abstract
Population growth and rising water demand make our country, which is part of the
world's arid regions, on the brink of a crisis of water. Water scarcity is one of the
challenges that the world faces today. Water resources constraints have attracted
the attention of researchers and authorities to the fundamental use of
unconventional waters such as saline water and urban and industrial wastewater.
Among the low quality water sources, municipal wastewater is less expensive and
considered attractive for irrigation in water-scarce regions. This wastewater is
composed of 99.9% water together with small concentrations of suspended and
dissolved organic and inorganic solids. It generally contains carbohydrates, lignin,
fats, soaps, synthetic detergents, proteins and their decomposition products. It may
also include a broad spectrum of contaminants such as macro- and micronutrients
for plants, salts and specific ions, and inorganic substances, including a number of
toxic elements such as heavy metals. The composition of wastewater, however,
differs widely from place to place, even within a country. High energy costs,
technology requirements and frequent problems with maintaining treatment plants
render wastewater treatment ineffective for use in most developing countries. The
results of water comparison showed nitrogen and acidity of wastewater were
significantly higher than well water. The results of analysis of soil parameters
showed that soil carbon in rice lands with an average value of 1.14 was higher than
cauliflower with an average value of 1.01 and Soil acidity in cauliflower lands with
a mean value of 51.5 was higher than rice land with an average of 6.9. On the other
hand, all soil parameters of the fields that are irrigated with well water and
wastewater have a significant difference. As a result, the water used to irrigate it
has a direct impact on soil factors, so that soil factors in irrigated fields have higher
values relative to irrigated wells. The presence of solids in sewage and municipal
wastewater, by increasing organic carbon, salinity and reducing soil acidity, have
caused changes in physical indices such as porosity reduction, permeability, water
diffusion and water conductivity, or density increase, penetration resistance and
soil density. The effect of changing the amount of these parameters on the soil is to
destroy the soil structure, reduce the rate of penetration and movement of water,
create runoff and soil erosion, which has an adverse effect on the plant due to
reduced water holding capacity, reduced water and nutrient uptake, decreased
growth And performance.
Keywords: rice, wastewater, soil, agriculture, Brassica oleracea var. botrytis
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چکیده
مدل تخریب محیط زیست یکی از روشهای ارزیابی آثار محیط زیستی است که آثار فعالیتهای انسانی را تحلیل و
مقدار آن را به صورت کمی بیان میکند .این مدل در واقع یکی از انواع مدل های ریاضی است که در این بررسی
برای مطالعۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه بر شهر مسجد سلیمان واقع در استان خوزستان به کار گرفته
شده است .در این روش برای نمایاندن تخریب در واحدهای نشانزد (که بنا به مورد می تواند آبخیز ،زیرحوزه ،
شهر و شهرستان ،واحد زیست محیطی ،زیستگاه ها  ،یا شبکه باشد) از مدل های خطی استفاده می شود .برای
دستیابی به این مهم ،ابتدا محدودۀ شهرستان مسجد سلیمان به  11۱2شبکه  22۴هکتاری ( ۱سانتیمتر
روی نقشه توپوگرافی  )1:۴1111تقسیم و سپس ،بر اساس مدل تخریب ضرایب تخریب برای واحدهای شبکه
محاسبه شد .آسیب پذیری اکولوژیکی با استفاده از نقشه های شیب ،ارتفاع ،اقلیم ،حساسیت سنگ مادر به
فرسایش ،خطر زمین لرزه ،طبقات آسیب پذیری خاک ،حساسیت هیدرولوژیک ،پوشش گیاهی و زیستگاه
محاسبه و طبقه بندی شد .در مرحلۀ بعد با استفاده از نقشه توپوگرافی ،مشاهدات میدانی و نظرهای کارشناسان
و افراد محلی ،تعداد  11عامل تخریب در منطقه شناسایی و شدت آنها تعیین گردید .تراکم فیزیولوژیک هم از
تقسیم جمعیت موجود در هر شبکه کاری بر وسعت زمینهای قابل کشت در هر شبکه به دست آمد .در نهایت با
استفاده از جدول نهایی تخریب و وارد کردن مشخصه های مدل در نرم افزار  Excellضریب تخریب در هر یک
از شبکه های کاری مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفت .ضرایب تخریب به دست آمده برای کلیۀ شبکه ها ،بر
اساس نظریۀ فازی در  ۱طبقه و  ۳دسته طبقه بندی و شبکه ها از نظرشدت و میزان تخریب با یکدیگرمقایسه
شدند .بر اساس نتایج  21/1۴درصد از مساحت کل شهرستان مستعد توسعۀ بیشتر 7۵/۱۴ ،نیازمند به بازسازی
و  ۵/۳نیازمند حفاظت شناسایی شد.
واژگان كلیدی :آثار محیط زیستی ،مدل تخریب ،آسیب پذیری اکولوژیکی ،تراکم فیزیولوژیک ،عوامل تخریب

 -7مقدمه
بشر در مواجهه با طبیعت و محیط زیست که بقای وی به طور اجتناب ناپذیری بدان وابسته است ،شیوه معقولی را اتخاذ ننموده
است و به جای جامع نگری و برنامه ریزی برای بهره وری پایدار از محیط پیرامونش ،به بهره گیری و منفعت جوئی ناپایدار از آن
پرداخته است .استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین از دو جنبه قابل بحث است :یک جنبه به اجرای مدیریت غلط در رابطه با اداره
سرزمین ،یا نحوه بهره برداری مربوط می شود و دیگری در رابطه با نادرستی نوع استفاده از سرزمین مصداق پیدا می کند (مخدوم،
 .)1۳7۱خوشبختانه انسان متمدن به فکر چاره جویی افتاده است .راهبرد جهانی حفاظت در سال  11۱1با تأکید بر همبستگی بین
حفاظت و توسعه برای اولین بار واژۀ توسعه پایدار را رایج نمود ،توسعه پایدار در گرو مراقبت از زمین است.
زمین محدودیت های خاص خود را دارد .این محدودیت ها حتی با بهترین فناوری های قابل تصور نیز به طور نامحدود قابل
گسترش نیست (وهابزاده .)1۳77 ،برای زندگی در چارچوب این محدودیت ها و برای حصول اطمینان از اینکه محرومان درآینده
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نزدیک امکانات بیشتری خواهند داشت ،هرگونه بهره برداری از طبیعت باید پس از ارزیابی منابع و در چارچوب توان ها و ظرفیت
های محیط صورت گیرد .ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست ( )EIAروشی است در دل فرایند یاد شده که برای اطمینان از رعایت
ضوابط ،معیارها و قوانین زیست محیطی در طرح های مختلف ابداع گشته و هدف اصلی آن پیش بینی ،شناسایی و فراکافت (تجزیه
و تحلیل) دقیق کلیه نشانزدهای (آثار) مثبت و منفی یک طرح بر محیط زیست طبیعی و انسانی است.
در این راستا مدل تخریب مخدوم را می توان گامی برای بومی کردن فنون برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست تلقی کرد.
مدل تخریب محیط زیست در واقع یکی از روش های ارزیابی آثار زیست محیطی که آثار فعالیت های انسانی را در مقیاس منطقه
ای یا آبخیز تحلیل می کند و مقدار آن را به طور کمّی مشخص می کند( .صفائیان و همکاران.)۵۱ :1۳۱1 ،
مدل تخریب محیط زیست در دسته بندی کلی مدل ها ،در دسته مدل های اطالع رسان (برای آگاهی مدیریت کالن طرح
ها) قرار داد .این مدل از نوع تجزیه و تحلیل سیستمی است و در آن روش مدل سازی ریاضی به کار گرفته می شود.
در حقیقت هدف از استفاده از این مدل پرهیز از مرور انشا گونه پدیده های تخریب ،عوامل تخریب ،شدت تخریب و درجه
آسیب پذیری بوم سازگانهاست تا بدین ترتیب بتوان در پروژه های آتی از بروز تخریب جلوگیری کرده و راه های جلوگیری از تکرار
آن را در کوتاه مدت نشان داد .همچنین می توان به تصمیم گیران درجات توسعه در گذشته و امکان توسعه در آینده را به طور
کمی و ساده نشان داد (یارعلی و همکاران.)1۳۱1 ،
این مدل برای اولین بار در سال  1۳72توسط دکتر مجید مخدوم ابداع شد و در ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان
آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار گرفت .در مدل تخریب ( )Makhdoum. 2112سه منطقه از ایران که معرف  ۳رویشگاه عمده
است در نظر گرفته شد (استان کرمانشاه ،استان هرمزگان و شرق استان تهران ) .در استان کرمانشاه ،ضمن نمایاندن منطقه رویشی
زاگرس 21۵ ،شبکه ،در استان هرمزگان ضمن نمایاندن منطقه رویشی خلیج عمانی ۱1۴ ،شبکه و در استان تهران ضمن نمایاندن
منطقه ایران  -تورانی ۳۳۵ ،شبکه تشکیل شد .در تمامی شبکه ها مدل تخریب استفاده شده و ضریب تخریب در تمام این شبکه ها
محاسبه شد .از درجه های تخریب به دست آمده میانگین گرفته شد و میانگین ها براساس نظریه فازی به  ۱دسته ( ۳طبقه) تقسیم
شد (جدول .)1
در همین راستا صفائیان و همکاران در بررسی میزان تخریب ناشی از توسعه در  11زیر حوزه حاشیه جنوبی دریای خزر با
استفاده از مدل تخریب مشخص کردند که اکثر زیرحوزه های این مناطق دارای آسیب پذیری باال و ضریب تخریب باالیی هستند.
(صفائیان و همکاران .)1۳۱1 ،در بررسی آثار محیط زیستی گردشگری بر جنگل نمک آبرود با استفاده از مدل تخریب ،منطقه مورد
بررسی را به دو قسمت نیازمند بازسازی و نیازمند اقدام های حفاظتی طبقه بندی کردند (یزدیان و همکاران .) 1۳11 ،د ر حقیقت
هدف از استفاد ه مدل تخریب ،نشان دادن کمی شدت تخریب به همراه درجه آسیب پذیری اکوسیستم ها به طور همزمان است تا
بدین ترتیب بتوان در پروژه های آتی از بروز تخریب جلوگیر ی کر د و راه های جلوگیری از تکرار آن را در کوتاه مدت نشان داد.
در این بررسی برای مطالعه آثار توسعه بر محیط زیست شهر مسجد سلیمان ،از نتایج حاصل از تحقیق فوق برای طبقه بندی
ضرایب تخریب استفاده شد .برای این منظور شبکه ای متشکل از سلول هایی با ابعاد  ۱*۱سانتیمتر در نقشه  1:۴1111به کار
گرفته شد.
جدول ( :)7مدل فازی طبقه بندی ضرایب تخریب
دامنه ضریب تخریب

طبقه

تصمیم گیری برای توسعه

1/۳۳-۵/11

1

نیازمند بازسازی

۴-1۵/11
1۴-11/11
21/۴۱-21/1۱

2
۳
۵

نیازمند اقدامات حفاظتی

۳1-۵7
۵7/21-7۳/۵1

۴
۱

مستعد توسعه بیشتر

()Makhdoum, 2002

۱۵
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معرفی منطقة مورد مطالعه
شهرستان مسجدسلیمان در شمال شرقی استان خوزستان و در 12۴کیلومتری مرکز استان شهر اهواز واقع شده است .ارتفاع از
سطح دریا  ۳۱2متر و دارای مساحت  ۱۱1۱کیلومتر مربع می باشد که بین  ۱1درجه و  ۴۴دقیقه تا  ۱۱درجه و  ۴۳دقیقه طول
شرقی از نصف النهار گرینویچ و بین  ۳1درجه و  ۱2دقیقه تا  ۳2درجه و  ۳۳دقیقه عرض شمالی از خط استوا واقع شده است.
عمده فعالیت های صنعتی منطقه فعالیت های نفتی می باشد و همچنین صنایع سبک فلزی ،صنایع ساختمانی و واحدهای صنعتی
غذایی به ترتیب از نظر تعداد فراوان ترین صنایع شهرستان هستند.
مسجدسلیمان از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای نیمه بیابانی است  .میزان بارندگی در سال بین  211تا ۵۴1میلیمتر متغییر
است که عموما از سمت شمال بطرف جنوب از میزان بارندگی کاسته می شود .نواحی شمالی آن بدلیل واقع شدن درحاشیه سلسله
جبال زاگرس دارای زمستانهای سرد همراه با برف و تابستانهای معتدل بوده اما نواحی جنوب دارای بهاری دل انگیز ،تابستانی گرم
و خشک و کوتاه ،پاییزی مطبوع و زمستانی معتدل است .سازندهای زمین شناسی غالب در منطقه شامل رسوبات آبرفتی ،نهشته
های کوارترنری ،میشان  ،آغاجاری ،بخشی از لهبری ،بختیاری و عمدتا گچساران می باشد .شهر مسجد سلیمان به طور عمده بر
روی مخزن نفتی گچساران و رسوبات کوارترنری قرار گرفته است.
مهمترین رودخانه مسجدسلیمان ،رود کارون میباشد که از کوههای زاگرس سرچشمه میگیرد و پس از عبور از سدهای شهید
عباسپور و مسجدسلیمان از کنار شهر میگذرد .همچنین رودخانه تمبی در جنوب شهر وجود دارد که در ساحل رودخانه پارکها و
تفریحگاههایی ساخته شده که از جاذبههای گردشگری شهر به شمار میروند.
از جمله مناطق حفاظت شده ی منطقه مطالعاتی ،منطقه حفاظت شده هفت شهیدان در شمال شهر مسجدسلیمان در جاده
مسجدسلیمان به اللی واقع شده است .ویژگی و سیمای عمومی منطقه (شامل وضعیت توپوگرافی ،چشم انداز ،پوشش گیاهی،
وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدور ها) مربو ط به مناطقکوهستانی بوده و این منطقه بخش هایی از زاگرس
به شمار میرود.
پوشش گیاهی شامل :کنار -رمیلیک -کلخنگ -انجیر -گیاهان مرتعی است .گونه های جانوری شامل  :گرگ – شغال – روباه –
کبک و تیهو – کبوتر یا کریم -قمری می باشد.
همچنین منطقه حفاظت شده کرایی در  2۴کیلومتری جنوب شرق شهرستان شوشتر و  ۳۴کیلومتری جنوب شهرستان
مسجدسلیمان به مساحت  ۳1۳۴۳هکتار و شامل رشته کوه سیاه (کوه شه) می باشد ،که در قسمتی از جنوب شهر واقع شده است.
پوشش منطقه به طور کلی مرتعی و بسیار متنوع است که دامنه های شمالی از پوشش مناسب و خوب و دامنه های جنوبی دارای
مراتعی فقیر است .وجود بازمانده هایی از کنارستان در منطقه و تک درختان انجیر کوهی  ،بادام کوهی و کلخنگ نشان از تراکم و
تنوع بسیار باالی گیاهی و جنگلی در گذشته داشته که به علت تخریب مراتع و قطع درختان از میان رفته است .مهمترین گونه
شاخص منطقه قوچ و میش (گوسفند وحشی) می باشد که به دلیل شرایط منطقه وحفاظت صورت گرفته ،از جمعیت نسبتاً مطلوبی
برخوردار است .سایر جانوران منطقه شامل گرگ ،شغال ،تشی ،انواع خفاش ،گربه وحشی ،کاراکال در منطقه زیست می نمایند.
همچنین کبک و تیهو از پرندگانی هستند که به وفور در منطقه مشاهده می شوند.
ا ز جمله آثار باستانی منطقه می توان به خرابه های معروف به قلعه گره واقع در  ۴کیلومتری شرق روستای کرائی علیا اشاره
کرد .همچنین تعداد  ۴مقبره امام زاده در نقاط مختلف از جمله روستای راهدار -کرائی علیا ،قلعه گره و بردمیل وجود دارد و مورد
احترام مردم محلی است.
عالوه بر این پارک جنگلی بی بیان در جنوب شهر ،گونه های متنوعی از پرندگان را در خود جای داده است.
در این پروژه با بازدید محیط و تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شهر مسجد سلیمان با
استفاده از مدل تخریب مورد بررسی قرار گرفته است ،که نقشۀ محدوده مورد مطالعه و موقعیت آن نسبت به استان خوزستان در
شکل زیر آورده شده است (شکل.)1
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شکل  . 7نقشة موقعیت محدودۀ مورد مطالعه در استان خوزستان

مواد و روشها
برای انجام مطالعۀ حاضر ،مدل تخریب محیط زیست به کار گرفته شده است .در اجرای مدل تخریب ،مبنای کار واحدهای
نشانزد است که می توانند واحدهای طبیعی یا شبکه های فرضی باشند (جعفری .)112 :1۳۱1،به این منظور ،نقشه ی شبکه
بندی شدۀ محدودۀ مورد مطالعه طبق توضیحات فوق مورد استفاده قرار گرفت.
برای نشان دادن میزان تخریب در هر یک از واحدهای کاری مدلهای خطی به کار گرفته می شود .از ویژگیهای عمده این مدل،
تکیه بر قضاوت کارشناسی و نیز کار گسترده میدانی است .به طوری که نخست با بررسی های میدانی تمام عوامل تخریب در هر
یک از این واحدها شناسایی و فهرست می شوند .مراحل بعدی ،شامل تعیین آسیب پذیری اکولوژیک و تراکم فیزیولوژیک است .در
نهایت ،میزان تخریب بر اساس این سه جزء ،در هر واحد کاری مشخص می شود.
در این تحقیق برای آماده سازی الیه های اطالعاتی و تجزیه و تحلیل های مکانی نرم افزار  Arc GIS9.3به کار گرفته شده
است .رابطه تخریب عبارت است از :

 DPi

i

A L

Ei
که در این رابطه:
 :DCضریب تخریب هر واحد نشانزد
 :Aعامل تخریب هر واحد نشانزد
 :Iشدت عامل تخریب هر واحد نشانزد
 :DPتراکم فیزیولوژیک هر واحد نشانزد
 :Eiآسیب پذیری بوم شناختی هر واحد نشانزد ،می باشد.

فرآیند اجرای مدل شامل مراحل زیر است:
 .1شناسایی منابع اکولوژیکی برای تعیین آسیب پذیری بومشناختی واحدهای مطالعاتی ()Ei؛
 .2تعیین تراکم فیزیولوژیک واحدهای مطالعاتی ()DP؛
۱۱

i

Dc i 
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 .۳فهرست فعالیتهای انسانی و تعیین شدت آنها ()A.L.؛
 .۵برآورد دقیق ضرایب تخریب طبق فرمول ()DC؛
شایان ذکر است براساس الیه های رقومی پارامترهای اکولوژیکی ،نقشه منابع اکولوژیکی تهیه می شود
به كارگیری منابع اكولوژیکی در تعیین آسیب پذیری بوم شناختی ()Ei
برای شناسایی منابع اکولوژیکی (بیوفیزیکی) ،گستره وسیعی از نقشه ها و داده های رقومی جمع آوری شد .نحوه تهیه و تولید
الیه های اطالعاتی و نقشه های موضوعی مربوطه در ذیل بیان شده است.
الف) منابع فیزیکی
 نقشه شکل زمین :ابتدا الیه طبقات درصد شیب ،ارتفاع و جهت ،با به کارگیری آنالیزهای سطحی بر روی مدل رقومی ارتفاع( )DEMبه دست آمد و در ادامه ،با تلفیق و روی هم گذاری الیه های فوق نقشه واحد شکل زمین استخراج شد .نقشه های اقلیم،
خاک شناسی ،سازندهای زمین شناسی و گسل های محدوده مورد مطالعه نیز از واحد مهندسی مطالعات اداره کل منابع طبیعی
شهر مسجد سلیمان تهیه شد.
 نقشه فرسایش خاک از روی هم گذاری و ادغام الیه های بافت ،عمق و درصد سنگریزه ای خاک و با درنظرگرفتن مقاومت وحساسیت سازندهای موجود به فرسایش ،تولید و پس از کد دهی ،با به کارگیری توابع  Dissolveو  Eliminateپلیگونهای با کد
فرسایش پذیری یکسان ،یکسان سازی شد.
ب) منابع زیستی
 نقشه تیپ و تراکم پوشش گیاهی محدودۀ مورد مطالعه از نقشۀ پوشش گیاهی استان استخراج شد .نقشه های مناطق تحتمدیریت و پراکنش حیات وحشی در محدودۀ مطالعاتی نیز ،از واحد محیط زیست طبیعی ادارۀ کل حفاظت محیط زیست تهیه شد.
پس از تهیۀ نقشه های ارتفاع ،شیب ،جهت ،زمین شناسی ،خاک شناسی ،فرسایشی ،پوشش گیاهی ،مناطق تحت مدیریت سازمان
حفاظت محیط زیست و پراکنش حیات وحشی ،روی هم گذاری الیه های نه گانۀ مذکور با نقشۀ شبکه بندی محدودۀ مورد مطالعه
و با به کارگیری توابع همپوشان در محیط نرم افزار  Arc GISآسیب پذیری بوم شناختی در نقشۀ تلفیقی به دست آمد و در تمام
واحدهای شبکه محاسبه شد .برای تعیین کد محدودیت ،اصل مقادیر آستانه ای به کار گرفته شد .بدین صورت که با نزدیک شدن
مقدار طبقات به مقدار آستانه ای خود ،آسیب پذیری آنها ،یا به عبارت دیگر ،حساسیت اکولوژیک آنها بیشتر می شود .برای برآورد
درجۀ آسیب پذیری کلیۀ واحدها با به کارگیری رابطۀ زیر ،و با توجه به مجموع کد محدودیت های محاسبه شده از نقشه ها ،دامنۀ
اعداد به دست آمده در چهار طبقه درجه بندی شد.

 a  b 
4

E 

در این رابطه:
 :Eعدد افزایش هر طبقه؛

 :  a مجموع حداکثر درجۀ کدهای محدودیت (بزرگترین عدد آسیب پذیری)

 b 

:مجموع حداقل درجۀ کدهای محدودیت (کوچکترین عدد آسیب پذیری)؛

عدد  ۵نمایانگر چهار طبقه یا چهار کالس آسیب پذیری است و ( ) a-b

تفاضل مجموع حداقل و حداکثر کدهای محدودیت

است (.)Makhdoum. 2112
در مطالعۀ حاضر ،حداقل و حداکثر کدهای محدودیت محاسبه شده عبارت اند از:
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سپس عدد  Eیا به عبارت دیگر عدد افزایش هر طبقه به حداقل مجموع کدهای محدودیت هر طبقه اضافه شد .بر این اساس
دامنه و درجه آسیب پذیری در هر واحد های کاری در چهار گروه به شرح جدول ذیل طبقه بندی شد (جدول .)2
جدول ( :)2دامنه و درجة آسیب پذیری بوم شناختی
میزان آسیب پذیری

درجه آسیب پذیری

دامنه آسیب پذیری

مقاوم

۵

7-12/۴

نیمه حساس

۳

12/۴-1۱

حساس

2

1۱-/2۳/۴

آسیب پذیر

1

2۳/۴-21

تعیین تراكم فیزیولوژیک واحدهای مطالعاتی
تراکم فیزیولوژیک ( )Dpiیا تراکم جمعیت تغذیه ای از حاصل تقسیم جمعیت هر واحد نشانزد بر سطح زیرکشت ،یا
کشتزارها محاسبه میشود ( .)Miller, 1998برای مؤثر و واقعی نشان دادن اثر جمعیت بر بوم سازگان ها از تراکم نسبی و حسابی
جمعیت ،که سطح یخ ها ،بیابانها ،مراتع ،کوه ها و جنگلها (اصوال مناطق غیرمسکونی) را نیز در نظر می گیرند ،در مدل تخریب به
کار گرفته نمیشود .بدین منظور ،ابتدا برای بررسی جمعیت منطقۀ مورد مطالعه ،آمار سرشماری نفوس و مسکن به کار گرفته شد .از
این رو ،ابتدا نقاط جمعیتی بر روی نقشۀ پایه مشخص شد و پس از روی هم گذاری آن با نقشۀ شبکه واحدهای کاری جمعیت هر
شبکه مشخص شد .آمار مساحت کشتزارها (باغات و زمینهای کشاورزی) نیز ،بر اساس آمار موجود سازمان جهاد کشاورزی به دست
آمد .برای محاسبۀ  DPبا به کارگیری اطالعات فوق (جمعیت و مساحت کشتزارها) تراکم فیزیولوژیک در تمامی واحدهای نشانزد
محاسبه شد.
طبق محاسبات در نرم افزار  Excelکمترین ضریب تراکم فیزیولوژیک در شهر مسجد سلیمان  1/111۳و بیشترین آن 2/۴۵7
می باشد.

تعیین عوامل تخریب و شدت آنها :  Ai Li
در این بخش از مدل تخریب ،عوامل آسیب رسان به محیط زیست و شدت تخریب ناشی از آنها در برآورد ضریب تخریب زیست
بوم مورد استفاده قرار گرفت  .عوامل تخریب در محدودۀ مورد مطالعه و در کلیه واحدهای شبکه با مشاهدات میدانی ،مصاحبه با
کارشناسان ادارۀ کل منابع طبیعی مسجد سلیمان ،و بر اساس داده ها و نقشه ها تعیین و کدگذاری شد ،که در مجموع  11عامل
مخرب محیط زیستی در منطقه شناسایی (جدول  )2و شدت عوامل تخریب در تک تک واحدها محاسبه شد .همچنین کدهای
شدت تخریب به ترتیب در چهار طبقه تقسیم بندی شد (جدول .)۳

۱۱
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جدول ( :)2فهرست عوامل تخریب
عوامل مخرب

كد

چرای بیرویه

IH

از بین رفتن مراتع

ZM

آلوده کردن آب

BR

آلودگی هوا

OG

آلوده و تخریب خاک

PS

آلودگی نفتی

HA

جاده سازی بدون برنامه

YS

تخریب زیستگاه

WP

زبالهریزی

YN

مدیریت ضعیف

SD

جدول ( :)9طبقه بندی شدت عوامل مخرب
كد شدت تخریب

میزان تخریب

1

ضعیف

2

متوسط

۳

شدید

۵

خیلی شدید

برآورد و طبقه بندی ضرایب تخریب ( )DCiجهت تصمیمگیری در مورد شبکه ها
پس از تعیین مشخصه های سهگانه مدل تخریب ،با استفاده از نرم افزار  Excelضریب تخریب در هر یک از سلولهای شبکه
مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفت .سپس جهت انجام تصمیم گیری توسعه شبکه ها ،ضرایب محاسبه شده با استفاده از نتایج
تحقیق ) ،Makhdoum (2002طبقهبندی شدند (جدول .)۵
در این تحقیق محدوده تغییر ضریب تخریب از  ۵/۱۱تا  ۳1/21می باشد .یعنی در شهر مسجد سلیمان اکثر مناطق نیاز مند
بازسازی و پس از آن مستعد برای توسعه بیشتر هستند .بخش محدودی از منطقه مورد مطالعه ( شامل بخشی از منطقه حفاظت
شده کرایی و پارک جنگلی بی بیان در جنوب شهر ،و قسمتی از منطقه حفاظت شده هفت شهیدان درمحدوده شمال شهر) نیازمند
به اقدامات حفاطتی مشاهده شد.
جدول ( :)4مدل فازی طبقهبندی ضرایب تخریب
تصمیم گیری برای توسعه

دامنه ضریب تخریب

طبقه

مستعد توسعه بیشتر

1/۳۳-۵/11

1

نیازمند بازسازی

۴-1۵/11
1۴-11/11
21/۴۱-21/1۱

2
۳
۵

نیازمند اقدامات حفاظتی

۳1-۵7
۵7/21-7۳/۵1

۴
۱

()Makhdoum, 2002

تعیین اولویت توسعه شبکه ها
پس از تعیین توسعه شبکهها ،آنچه اهمیت دارد تعیین اولویت شبکهها برای توسعه آتی است .بر اساس درجه تخریب هر یک از
شبکهها و نیز وجود منابع آبی از قبیل چشمه ،چاه ،قنات ،رودخانه دایمی و فصلی ،اقدام به اولویتبندی شبکهها شد (جدول .)۴

۱1

فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار

واحدهایی که تحت تأثیر گسلهای فعال قرار داشتند ،یا فاقد منابع آبی بودند و نیز زیستگاه گونههای تحت حفاظت و با ارزش ،در
اولویت چهارم توسعه قرار گرفتند (چمنی و همکاران.)1۳۱۵ ،
جدول ( :)5اولویتبندی توسعه براساس درجه تخریب هر شبکه
دامنه تخریب

اولویتبندی توسعه
اولویت اول توسعه

1 -1/۳۳

اولویت دوم توسعه

1/۳۳ -۳

اولویت سوم توسعه

۳ -۵/11

(چمنی و همکاران)7924 ،

تصمیمگیری نهایی برای توسعه شبکه ها
همان طورکه ذکر شد ،ضرایب تخریب محاسبه شده براساس روش فازی طبقه بندی شدند که نتیجه آن در جدول ( )۱نشان
داده شده است .شکل ( )2نقشه تصمیمگیری نهایی برای توسعه شبکهها را در منطقه مسجد سلیمان نشان میدهد.
جدول ( :)2تعداد شبکه ،درصد مساحت و تصمیمگیری نهایی برای توسعه شبکهها
تصمیمگیری برای توسعه
مستعد توسعه بیشتر
نیازمند بازسازی

نیازمند اقدامات حفاظتی

درصد مساحت

تعداد شبکه

كد نهایی تخریب

دامنه تخریب

21/1۴

1۱

1

1/۳۳ -۵/11

۳7/۳1

۳1

2

۴ -1۵/11

۳۴/۳

2۴

۳

1۴ -11/11

2/1۵

۵

۵

21/۴۱ -21/1۱

۵/۳

۱

۴

۳1 -۵7

1

1

-

۵7/21 -7۳/۵1

شکل  .2نقشه تصمیمگیری نهایی برای توسعه شبکهها
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نتایج و یافته ها
پس از تعیین توسعه شبکه ها ،آنچه اهمیت دارد تعیین اولویت شبکه ها برای توسعه آتی است .اولویت بندی توسعه بر اساس
درجه تخریب هر یک از شبکه ها و همچنین بر اساس شرایط محدود کننده برای توسعه مانند فرسایش شدید خاک و یا کوهستانی
بودن منطقه و کمبود منابع آبی صورت گرفت .بدین ترتیب که درجه تخریب شبکه های موجود در این گروه بر اساس جدول ۴
طبقه بندی شد .این جدول برای تعیین اولویت توسعه به صورت مبنا قرار گرفت و سپس با استفاده از روی هم گذاری نقشه شبکه
ها و ضرایب تخریب با نقشه پراکنش منابع طبیعی منطقه و نیز نقشه توپوگرافی در مورد اولویت توسعه شبکه ها تصمیم گیری شد.
وجود منابع طبیعی و منابع آبی در هر شبکه ،اولویت توسعه را افزایش و عدم وجود آن ها اولویت توسعه را کاهش می دهد .با توجه
به این که شهرستان مسجد سلیمان از بارندگی سالیانه نسبتاً خوبی برخوردار می باشد بنابراین محدودیت منابع آبی چشمگیر نیست
اما کوهستانی بودن بخش زیادی از این منطقه می تواند یک عامل محدود کننده مهم و موثر باشد.
با توجه به یافته ها بیش از نیمی از شبکه ها به دالیل مختلف غیر قابل توسعه یا در اولویت آخر توسعه هستند 2 .شبکه مربوط
به مناطق زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست هستند که با توجه به ارزش باالی طبیعی این مناطق از لحاظ وجود گونه های با
ارزش گیاهی و جانوری و زیستگاههای حفاظت شده ،باید از هر گونه توسعه در این مناطق جلوگیری کرد و در مناطق حاشیه ای
نیز توسعۀ با احتیاط و متناسب صورت بگیرد .در میان مناطق مستعد توسعۀ شهری  ۳ ،شبکه با کمبود منابع آبی و  2شبکه نیز
دارای زمینهای بایر هستند .این مناطق به علت فقدان منابع کافی آب و خاک حاصل خیز ،مناسب توسعه نیستند ۳.شبکه نیز در
مناطق شیب دار کوهستانی و با خطر فرسایش زیاد خاک قرار گرفته است .از  1۱شبکۀ مستعد توسعه در منطقه ۱ ،شبکه دارای
ضریب تخریب صفر بود که در این شبکه ها به دلیل عدم وجود زمینهای کشاورزی و نبود جمعیت ،تراکم فیزیولوژیک صفر است.
بیشتر مناطق مسکونی و باغی شهرستان به عنوان مناطقی که نیازمند بازسازی هستند تعیین گردیدند  .هر چند خوشبختانه
بیشتر آن ها دارای کد تخریب  2هستند و این امر بدین معنا است که اگر چه توسعه غیر منطقی ،شتاب زده و بی برنامه بوده است
اما نوع فعالیت به شکلی بوده است که با کمی برنامه ریزی و رفع ضعف ها ،این مناطق با کاهش عدد تخریب ،قابلیت توسعه را
خواهند یافت .کیفیت و کمیت آب و خاک ،پتانسیل توسعه منطقی و با برنامه ریزی مدون و دقیق با رفع معضالت موجود را خواهد
داد .شبکه هایی با کد تخریب  ۳و  ۵که در بخش های مرکزی شهر شناسایی شد بیانگر آن است که شهر مسجد سلیمان توجه
خاصی را می طلبد تا با گسترش شهرنشینی موجبات عوارض منفی گسترده تر نشود.

بحث و نتیجه گیری
پایین بودن فرهنگ محیط زیستی مردم و اشکاالت وسیع و ساختاری شهرداری مسجد سلیمان باعث شده است تا مشکالتی
وجود داشته باشد و تخریب هایی صورت گرفته باشد  .شبکه های بررسی شده در بخش های مرکزی به دلیل تراکم باالی جمعیت و
باال بودن شدت عوامل تخریب انسانی نیازمند بازسازی است .از عوامل تخریب شناسایی شده بخصوص در بخش های مرکزی شهر،
مدیریت ضعیف ،آلودگی هوا و خاک ناشی از رشد صنایع و تراکم باالی آن و به کارگیری غیر منطقی سرزمین به دلیل عدم تناسب
کاربری ها با توان طبیعی سرزمین از مخرب ترین عوامل تشخیص داده شدند .بر این اساس ،احتمال پیشی گرفتن شدت توسعه و
فعالت های اقتصادی و صنعتی بر ظرفیت و توان طبیعی محیط زیست منطقه وجود دارد .در این صورت ،احیا و بازگرداندن آن به
حالت اولیه ،بسیار سخت وحتی غیر ممکن خواهد بود .به همین دلیل ،باید از اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی بزرگ مقیاس که
اثر تخریبی زیادی دارد ،در نواحی نیازمند اقدام های حفاظتی (به ویژه جنوب و بخشی از شمال محدوده مورد مطالعه) و یا نیازمند
بازسازی جلوگیری کرد.
برخی از شبکه ها به دلیل دستکاری کمتر توسط انسان ،دارای شدت عوامل تخریب کمتر ،تراکم فیزیولوژیک پایین تر و آسیب
پذیری بوم شناختی کم بوده اند و در نتیجه ضریب تخریب کمتری داشته اند .به این ترتیب این مناطق به صورت بالقوه دارای
پتانسیل توسعه آتی می باشند .برای توسعه پایدار منطقه پیشنهاد می شود که با توجه به شکنندگی و آسیب پذیر بودن زیست بوم
منطقه ،از ایجاد صنایع آالینده همچون کارخانه های گچ و سیمان جلوگیری کرد.
در پایان بدیهی به نظر می رسد که اساسی ترین راه پیشگیری از تکرار تخریب های به عمل آمده ،اجرای آمایش سرزمین است
 .آمایش سرزمین به جهت آن که توان اکولوژیکی را برای توسعه ارزیابی می نماید و سپس با توجه به ارزیابی به عمل آمده از
نیازهای اقتصادی – اجتماعی انسان های زیستمند در منطقه با تجزیه و تحلیل سیستمی ،توان و نیاز را با هم تطبیق می دهد ،از
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بروز عوارض ناگوار محیط زیستی و در نتیجه تخریب محیط زیست جلوگیری می کند .آمایش سرزمین در حقیقت پیش نیاز توسعه
است.
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-۵استادیار گروه محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی،اهواز ،ایران،
soolmazdashti@iauahvaz.ac.ir

چکیده
زمینه وهدف،این تحقیق ،به مطالعه و بررسی  ،شناسایی تاثیرات مواد بیولوژیکی بر بهداشت وسالمتی جامعه وبر
آالینده های پیرامون محیط زیست ایران  ،پرداخته است ..روش تحقیق ،در این پژوهش ،ترکیبی از روشهای
آماری  ،توصیفی ،تحلیلی،و بر ایده ها و مراحل سیستماتیک مرتب استوار است .درمورد حذف فلزات سنگین با
استفاده از میکروارگانیسم هاو شرایط رشد،از پساب کارگاه سفید کاری مس ،آب ورودی به تصفیه خانه فاضالب،
آب جوی کنار پمپ بنزین در شهر قم و پساب حاوی سرب از فعالیت کارخانه های ذوب باطری درشهرک
صنعتی قم ،نمونه گیری انجام شد .بااستفاده از تکنیک محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار که به آن ()PDA
هم گفته می شودنمونه ها ،موردسنجش قرارگرفتند .یافته ها ،با بررسی نتایج به دست آمده مشخص گردید که
میزان جذب سرب توسط سویه با افزایش زمان تماس از  1/۴تا  2ساعت میزان جذب به سرعت افزایش یافت ،در
حالی که با طوالنی شدن زمان تماس از  2-2۵ساعت به تدریج بر میزان جذب افزوده می شود بنابراین با کاهش
دما توانایی جذب زیستی افزایش می یابد .نتیجه گیری ،مقاله حاضر به بررسی دقیق آلودگی تاثیرات مواد
بیولوژیکی ب ر بهداشت وسالمتی جامعه وبر آلودگی محیط زیست میپردازد.باتوجه به بحران های موجود عقالنی
به نظر می رسد که در سمت و سودهی برنامه های کالن محیط زیست در کشور از بیوتکنولوژی به عنوان یک
پشتیبان بهره جست.

واژههای كلیدی :مواد بیولوژیکی  ،میکروارگانیسم  ،آلودگی محیط زیست.

 – 7مقدمه
-7-7تشریح وبیان مساله
مواد بیولوژیک به موادی که حامل موجودات زنده نظیر باکتری ها ،ویروس ها ،قارچ ها ،جلبک ها ...،باشد اطالق می شود.این
جاندران ریز اما تأثیرگذار به واسطه استفاده از کودهای بیولوژیک ،علف کش ها و افت کش ها ،مدفوع انسان ها ،پوست و بافت
جانوران مرده و  ...به محیط زیست پیرامون ما راه می یابند و باعث ایجاد بیماری و عفونت در افراد می گردند.از آنجا که با فراهم
آمدن شرایط مناسب رشد و تکثیر این موجودات ذره بینی بسیار سریع می باشد و مراحل اولیه آلودگی بیولوژیک به سادگی قابل
تشخیص نمی باشد.بررسی و شناخت آلودگی بیولوژیک آب  ،هوا ،خاک بسیار مهم تلقی می شود و یکی از روش های بهبود و سطح
کیفی سالمت در افراد جامعه محسوب می گردد( .ترکیان واحمدی)1۳۱۴،
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آب محیطی است که هزاران گونه بیولوژیکی ،بخشی یا تمام دوران حیات خود را در آن سپری می کنند .میکروارگانیزم ها
(باکتری ها ،قارچ ها و جلبک ها) کاتالیزورهای زنده ای هستند که امکان انجام برخی از واکنشهای شیمیایی را در آب فراهم می
سازند .بخش کثیری از واکنش های شیمیایی مهم ،چون واکنش های مواد آلی و فرآیندهای اکسیداسیون واحیاء ،از طریق واسطه
های باکتریایی انجام می گیرد .مهمترین ارگانیزم های بیولوژیکی موجود در آب ،ارگانیزم هایی هستند که در ایجاد بیماری ها نقش
اصلی را ایفا می کنند .این ارگانیزم های بیماری زا که منشاء آبی دارند در برگیرنده انواع ،باکتری ها ،میکروارگانیزم های تک سلولی
هستند که معموآل بی رنگ بوده و جزءپست ترین اشکال حیاتند(.مالردی و رفوئی ،)1۳۱۱ ،بیماری روده و معده اغلب در اثر بیماری
های منتقل شده توسط باکتری های بیماری زای آبزی هستند .ویروس ها کوچکترین ساختمان های بیولوژیکی شناخته شده
هستند .که تمام اطالعات ژنتیکی الزم برای تولید مثل خویش را دارند.ویروس ها انگل هایی هستند که برای زندگی خود اجبارا نیاز
به یک میزبان دارند .تعیین موثر بودن گندزدایی ویروس ها مشکل است ،برای ارگانیزم های ویروسی آزمایش جامع و سریع وجود
ندارد .عدم قطعیت در گندزدایی ویروسی مشکل اصلی برای کاربرد مستقیم فاضالب و پساب به حساب می آید .پروتوزا ها ارگانیزم
های تک سلولی هستند که به لحاظ فعالیت از باکتری ها و ویروس ها پیچیده ترند.پروتوزا ها ارگانیزم های کامل و خود کفایی
هستند که میتوانند زندگی آزاد یا انگلی داشته باشند و خواص بیماری زایی یا غیر بیماری زایی از خود بروز دهند.پروتوزا ها دارای
سازگاری بسیار باال با محیط دارند ،بطور گسترده ای در آبهای طبیعی وجود دارند.تحت شرایط حاد محیطی ،پروتوزا های آبزی
شبکه مقاومی را تشکیل می دهند که غیر فعال ساختن آنها به کمک عملیات گندزدایی کار مشکلی است .در چرخه زندگی کرم
های انگلی معموآل در بر گیرنده دو یا بیش از دو جانور به عنوان میزبان است.آلودگی آب ممکن است از فضله حیوانی که حاوی کرم
های انگلی است ،ناشی شود  .بدین ترتیب کرم های انگلی در وهله اول افرادی را تهدید می کنند که در تماس مستقیم با آب تصفیه
نشده هستندارگانیزم های شاخص تجزیه و تحلیل آب برا ی شناسایی عوامل بیماری زا وقت گیر و پر هزینه است .بنابراین عمومآ
کیفیت آب با استفاده از ارگانیزم های شاخص ارزیابی میشود.ارگانیزم شاخص ،ارگانیزمی است که حضورش بیانگر آن است که
آلودگی وجود دارد و عالوه برآن تا حدودی ماهیت و میزان آالینده را نیز روشن سازد.ارگانیزم های شاخص کامآل در محل غالب
هستند و در محیط های مجاور وجود ندارند یا بطور بسیار محدود مشاهده میشوند.بنابراین بطور معمول ارگانیزم هایی انتخاب می
گردند که:
 به راحتی قابل شناسایی باشند.
 همیشه در نقاطی که عوامل بیماری زا تجمع می نمایند ،حضور دارند.
 برا ی حفظ سالمت کارکنان آزمایشگاه ،ارگانیزم های شاخص خود بیماری زا نباشند.
 در محیط به سادگی و با سرعت نسبتآ زیاد تکثیر و گسترش یابند( .عمیق)1۳۱۱،

 -2-7اهمیت وارزش تحقیق
تاثیرات مواد بیولوژیکی بر بهداشت وسالمتی جامعه وبر آلودگی محیط زیست ،یکی از عوامل تأثیرگذار در زندگی بشر تلقی
میگردد زیرا انسان در تمام دوران زندگی با محیط پیرامون خود ارتباط تنگاتنگی دارد.محیط زیست به بخش آب  ،هوا  ،خاک
تقسیم بندی می گردد.آب که یکی از ضروری ترین عناصر حیات بر روی زمین می باشد و انسان روزانه  2-2.۴لیتر آب می نوشد و
تقریبا بیش از % ۱1درصد وزن بدن هر فرد را آب تشکیل می دهد .تنفس نیز عامل ضروری در زندگی بشر است .بدن انسان برای
انجام تمام فعالیت های خود به اکسیژن نیاز دارد ،بدون بهره بردن از هوای پاک زندگی برای بشر غیر ممکن است.خاک نیز یکی از
منابع اصلی تأمین کننده غذای انسان می باشد بدین وسیله زندگی بشر را تحت الشعاع قرار می دهد و آلودگی خاک سبب بروز
بسیاری از بیماری ها در گیاهان و جانوران شده و بدین ترتیب زندگی بشر را به خطر می اندازد .بررسی نحوه آلودگی آب ،هوا ،خاک
و برطرف کردن آلودگی های موجود مهم تلقی گشته و یکی از عناصر اصلی در زندگی انسان می باشد(.دبیری)1۳۱۴،
امروزه در جهان بسیاری از مردم به دالیل بالهای طبیعی  ،جنگ و زیر ساخت های ضعیف در محیط های آلوده زندگی
میکنند به طور متوسط روزانه  ۴۴11کودک به علت مبتال شدن امراض ناشی از مصرف آب آلوده و تنفش در هوای آلوده می میرند.
تمام تالش های محققین این است که به کمک شیوه های نوین و فناوری های جدید بتوانند این مشکالت ر ا کاهش دهند.یکی از
این شیوه ها پاالیش زیستی است  ،اهمیت این روش با گذشت زمان کوتاهی از ظهور آن کامالً مشهود میباشد .امیدواریم با
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پیشرفت های چشمگیر در این زمینه بخش اعظمی از مشکالت زیستی پیش روی بشر برطرف گردد و در پرتو این دانش بدیع
همگان از محیطی پاک و سالم در زندگی بهره مند شوند( .پناهی)1۳۱۱،

 -9-7پیشینه مطالعاتی تحقیق
در مطالعه ای که در سال  2111درمورد مواد بیولوژیک صورت پذیرفت فلزات سنگین در عرصه جذب زیستی در سه دسته:
فلزات سمی (مانند  Hg,Pb,Zn, Cr, Cd, As, Co,Snو غیره) ،فلزات قیمتی (مانند  ،Pd, Pt, Ag, Auو غیره) ،رادیو نوکلئویدس
(مانند  U,Ra,Amغیره) ،که معموالً وزن مخصوص شان باالتر از  ۴گرم بر سانتی متر مکعب است ،طبقه بندی می شوندAvila, ( .
.)et al, 2011
درپژوهشی که در سال  1۳۱1درمورد بهداشت محیط زیست صورت گرفت ،بهداشت محیط تمام جنبههای فیزیکی ،شیمیایی
و فاکتورهای بیولوژیکی ظاهری افراد و همه فاکتورهای مؤثر رفتاری را اداره میکند ».این موضوع شامل ارزیابی و کنترل فاکتورهای
محیطی میباشد که بالقوه روی سالمت تأثیر دارند .بهداشت محیط ،پیشگیری از بیماریها و حمایت از محیطهای سالم را هدف
خود قرار داده است .این تعریف در مقابل رفتارهای مرتبط با محیط ،همچنین رفتارهای مرتبط با محیط اجتماعی و فرهنگی و
ژنتیکی قرار نمیگیرد،در واقع هدف بهداشت محیط کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تأثیرات سویی بر بقاء و سالمتی
انسان اعمال میکنند( .اسماعیلی ساری ،)1۳۱۱،
در مطالعه ای که در سال  2111درمورد کلیفرم صورت پذیرفت نتایج حاکی از ان است که(کلیفرم روده ای) از باکتری های
شاخص برای تعیین آلودگی آب به فاضالب های انسانی است .دالیل اصلی استفاده از کلیفرم روده ای بعنوان یک باکتری شاخص
این است که:در برابر شرایط نامساعد محیطی( مثل دما یا  PHزیاد ) مقاومت باال دارند بطوری که اگر به دلیل نامساعد بودن محیط
کلیفرم روده ای از بین برود میتوان با اطمینان اظهار داشت که هیچ ویروسی یا باکتری بیماری زایی در محیط وجود ندارد.تعداد
(غلظت) این باکتری بسیار زیاد است بنابراین میتوان اطمینان داشت اگر باکتری دیگری ناشی از فاضالب های انسانی در نمونه
وجود داشته باشد ،کلیفرم روده ای نیز وجود دارد.کلیفرم روده ای به تعداد میلیونی در روده بزرگ انسان وجود دارد و بیماری زا
نمی باشد ،بنابراین وجود آن در نمونه های آب خطری را برای کارکنان آزمایشگاه ایجاد نمی کند.)Long, et al, 2010(.

 -4-7هدف تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق ،بررسی وبرآورد ارزش استفاده از روش های نوین به منظور پاالیش محیط زیست،بهداشت به
دلیل مناب ع محدود ،مورد توجه قرار گرفته است .وغنا بخشیدن به موضوع تحقیق ،در جهت پردهگشایی و توصیف وضعیت مسأله
محیط زیست درایران می باشد .یکی از روش های نوین در زمینه رفع آلودگی محیط زیست با توجه به اینکه در سال های اخیر ایران
در حال اوج گیری در زمینه کاربرد روشهای علمی و فنی در تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک (میکروارگانیسمها ،یاخته
های گیاهی و جانوری و آنزیمها و ) ...برای تولید کاال و خدمات در کشاورزی ،صنایع غذایی ،دارویی ،پزشکی و سایر صنایع .هر چند
که با گذشت زمان دانشمندان به مفاهیم مشترکی در مورد بیوتکنولوژی نزدیک شده اند اما هر متخصص و دانشمندی تعریف
جداگانه ای از بیوتکنولوژی ارائه می دهد .علت این حقیقت را باید در ماهیت بیوتکنولوژی می توان یافت.گستردگی کاربرد
بیوتکنولوژی در قرن بیست و یکم به حدی است که اقتصاد ،بهداشت ،درمان ،محیط زیست ،آموزش ،کشاورزی ،صنعت ،تغذیه و
سایر جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر شگرف خود قرار خواهد داد .به همین دلیل اندیشمندان جهان قرن بیست و یکم را قرن
بیوتکنولوژی نامگذاری کرده اند، ) Vahid, et al,2009 (.در واقع هدف بهداشت محیط کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل
تأثیرات سویی بر بقاء محیط زیست و سالمتی انسان اعمال میکنند .برای رسیدن به این هدف ،بهرهگیری اصول مهندسی و دانش
زیست محیطی به منظور کنترل ،اصالح و بهبود عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک محیط جهت حفظ و ارتقاء سالمتی و رفاه و
آسایش انسان ضرورت مییابد.
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-2مواد و روش كار
 -7-2درمورد حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروارگانیسم هاو شرایط رشد
از پساب کارگاه سفید کاری مس ،آب ورودی به تصفیه خانه فاضالب ،آب جوی کنار پمپ بنزین در شهر قم و پساب حاوی
سرب از فعالیت کارخانه های ذوب باطری درشهرک صنعتی قم ،نمونه گیری انجام شد .از هر نمونه رفت  1تا  11-1تهیه و سپس
از رقت  111میکرولیتر برداشته و در پلیت های حاوی محیط اختصاصی سابوروددکستروز آگار کشت داده و در انکوباتور با دمای 2۱
درجه سانتی گراد به دت  2۵ساعت گرماگذاری گردید ،سپس کلنی های پلیت ها مورد بررسی قرار گرفت .از کلنی ها ،کلنی های
محدب ،دارای سطح صاف ،کناره کامل ،کدر ،مات یا براق ،با قوام کره ای و به رنگ کرم الم تهیه و در زیر میکروسکوپ سلول های
بیضی شکلی با جوانه های چند قطبی مشاهده گردید .برای شناسایی مخمر ساکارومایسس سوریزیه عالوه بر بررسی ویژگی های
ماکروسکوپی میکروسکوپی از تست تخمیر کربوهیدارت هم استفاه شد.
 -2-2تکنیک) روش (
نمونه های رقیق شده داخل  petri dishها توزیع شده و سپس محیط کشت مذاب ریخته شود که به دمای 45-50°C
رسیده و سپس کامالً با نمونه مخلوط شود تا یکنواخت شود .بعد از جامد شدن پلیت ها برای مدت  1تا  7روز در دمای 20-25°C

نگهداری شوند تا رشد کامل کلنی قارچ صورت گیرد .یکنواختی ضعیف آگار به دلیل اسیدیته اصلی محیط کشت است که برای
) streaking ( inadequateمناسب نیست .نگهداری این محیط کشت صرفا برای آزمایشگاه است و باید درب قوطی کامال بسته
باشد .از تابش شدید نور آفتاب جلوگیری شود ،در محیط خشک و خنک با دمای بین  +4°Cتا  30°Cو رطوبت کمتر از  %60قرار

گیرد.محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار ) Potato Dextrose Agar (Eur.pharmکه نام دیگرآن ( )PDAکه درشکل( )1نشان
داده شده است.

شکل-7پلیت های حاوی محیط اختصاصی سابوروددكستروز آگار دونوع قارچ كشت داده
ماخذWWW. ulab.ir :

-9-2قابلیت تخمیر كربوهیدرات
برای تست تخمیر از محیطی که حاوی پیتون ،عصاره مخمر ،برومر تیمول بلو ( محلول  ،)%1/۱محلول کربوهیدارت استفاده
گردید .قندهای گلوکز D- ،گاالکتوز ،مالتوز ،ساکاروز ،ترهالوز ،الکتوز ،سلوبیوز ،اینولین ،نشاسته ،گزیلور به کار برده شد.

-9-2بررسی میزان جذب
ابتدا از کشت تازه سویه های مخمر کشت پانچی روی محیط سابورود دکستروز آگار تهیه و پلیت ها به مدت  2۵ساعت 2۱
درجه سانتی گراد در گرماگذاری شدند .بعد از زمان مذکور روی پلیت ها محلول استریل آگار  %2حاوی  1۴میکرو موالرسرب اضافه
و به مدت  2۵ساعت در  2۱درجه سانتی گراد گرماگذاری گردید .بعد از زمان فوق الذکر پلیت ها را به صورت افقی و بدون درب
ورودی دسیکاتور حاوی ظرفی که مقداری(  ) HCl %11و  ۳گرم سولفید سدیم بوده قرار داده شد .به علت واکنش  HClبا سولفید
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سدیم دسیکاتور از گاز  H2Sاشباع گردید .گاز  H2Sحاصل با سرب واکنش داده و رسوب سیاه رنگ  PbSتولید گردید .بعد از یک
ساعت مجاورسازی در اطراف کلنی های سویه که توانایی جذب سرب داشتند هاله شفاف و آن های که توانایی جذب سرب نداشتند
رسوب سیاه رنگ  PbSظاهر شد .با این روش بهترین سویه ها جذب کننده فلز سرب جدا گردید .در روش کمی  1/۴گرم از رسوب
 ۴سویه ء مخمر که معادل با  1/1گرم وزن بود ،به طور جداگانه به ارلن هایی که حاوی  ۴1میلی لیتر محلول نیترات سرب ) (IIبا
رقت  ppm011ودر حدود  pH ۵/۴اضافه و به مدت  2ساعت در شیکر انکوباتور با حرکت دورانی معادل با  021 rpmو دمای 2۱
درجه سانتی گراد گرماگذاری شد .پس از گذشت زمان مذکور ،نمونه های در ۵111 rpmبه مدت  11دقیقه در  ۵درجه سانتی گراد
سانتریفیوژ و غلظت فلز در فاز رویی حاصل از سانتریفیوژ هر یک از سویه ها به منظور بررسی میزان جذب سرب ،توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر جذب اتمی که درشکل( )2نشان داده شده است.مورد سنجش قرار گرفت.

ارلن ها

شکل -2دونمونه دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی ( )AASكه جهت جذب میزان سرب مورد سنجش وارلن ها جهت محلول ها
ماخذWWW. ulab.ir :

یک دستگاه طیف سنج جذب اتمی شامل اجزای زیر می باشد .منبع اولیه ی تابش  -یک طول موج گزین برای تولید تابش
تکفام – یک وسیله برای افشاندن محلول به درون شعله و تولید بخار اتمی –یک آشکارساز– وسیله ای برای خواندن داده ها (اسالم
پور،حسن پور)1۳۱1 ،

 -4-2محاسبه میزان جذب فلز سرب
جهت محاسبه میزان جذب فلز سرب توسط بیومس سویه های مخمر ساکارومایسس سرویزیه در طی تمامی آزمایش ها ،بر
طبق معادله  q=V(Ci-Cf)/Sعمل شد .که  qمیزان جذب فلز توسط بیومس )) mg/g , Ciغلظت اولیه یون سرب در محلول
) Cr ،(mg/lغلظت نهایی یون سرب در محلول ) V, (mg/lحجم محلول فلزی که با بیومس مجاور سازی شده ) S, (lمقدار بیومس
اضافه شده بر مبنای وزن خشک (گرم) است) Jenkins, K. L., 2011).

-5-2بررسی فاكتورهای محیطی بر جذب فلز سرب
*اثر  PHبر جذب فلز سرب
برای این منظور ابتدا محلول فلزی سرب در محدوده pH 2/۴ - ۴/۴تهیه و به علت رسوب یون های سرب در مقادیر باالتر
 PHآزمایش ها در مقادیر باالتر  PHانجام نشد .این آزمایش برای تمام  PHها در شرایط کامالً یکسان از نظر درجه حرارت (2۱
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درجه سانتی گراد = ، )Tدور شیکر -انکوباتور (121دوربردقیقه) انجام شد .بعد از پایان زمان مجاورت در هر آزمایش ،با همان
شرایط هر نمو نه سانتریفیوژ و میزان فلز باقی مانده در محلول توسط اسپکتروفتومتر جذب اتمی تعیین گردید.
*اثر غلظت های مختلف سرب
غلظت های مختلف سرب (دوربردقیقه) 2۴1 ،۴11 ،111 ،۴1را در  ۴1میلی لیتر محلول فازی ریخته و آن را به حجم  2۴میلی
لیتر رسانده و در دمای  2۱درجه سانتی گراد ،دورشیکر-انکوباتور(121دوربردقیقه) و PH ۵/۴تهیه شد.

-2-2تثبیت ساكارومایسس سرویزیه توسط حامل های مختلف
*تثبیت سلول مخمر درون آگار
برای تثبیت سلول درون ژل آگار ،ابتدا محلولی از آگار (آگار در آب دیونایز) با غلظت % ۳ساخته ،سپس محلول استریل گردید.
بعد از سرد شدن محلول آگار به آن سوسپانسیون مخمر  %۴اضافه و سپس مخلوط را درون پلیت استریل ریخته و پلیت در دمای ۵
درجه سانتی گراد قرار داده شد .بعد از بستن ژل آن را توسط تیغ استریل به ابعاد  ۴میلی متر برش داده شد.سپس تکه های حاوی
سویه مخمر را در درون ارلن استریل که حاوی  ۴1میلی لیتر محلول (۴11دوربردقیقه)سرب است ریخته و آن را درون شیکر-
انکوباتور و دمای  2۱درجه سانتی گراد به مدت  2ساعت قرار داده شد .بعد از پایان زمان مجاورت در هر آزمایش ،تکه ها توسط
کاغذ صافی جمع آوری شده و سپس محلول باقی مانده در نمونه پس از رقت مناسب به منظور سنجش میزان جذب سرب توسط
دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفت.
*تثبیت سلول مخمر درون آلژینات كلسیم
در این آزمایش ،محلول سدیم آلژینات w/v % ۳تهیه شد .سپس محلول آلژینات سدیم با سوسپانسیون مخمر % ۴مخلوط و هم
زده تا یکنواخت گردد .مخلوط آلژینات-سلول با استفاده از سرنگ  21میلی لیتر به آرامی  21میلی لیتر به داخل محلول  1/2موالر
کلرید کلسیم چکانده شد .گویه های تشکیل شده برای  2ساعت در محلول باقی مانده تا پایدار شوند .و بعد از زمان مذکور گویه ها
توسط آب دیونایز استریل دوبار شستشو داده تا کلسیم آزاد شسته شود .میانگین اندازه بیدها  ۳میلی متر بود .گویه های حاوی
سلول های مخمر را درون ارلن استریل که حاوی  ۴1میلی لیتر محلول (۴11دوربردقیقه)سرب ریخته و آن را درون شیکر -انکوباتور
با دمای  2۱درجه سانتی گراد به مدت  2ساعت قرار داده شد .بعد از پایان زمان مجاورت در هر آزمایش ،گویه ها توسط کاغذ صافی
جمع آوری شده و به منظور سنجش میزان جذب سرب از دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی استفاده شد.
همه سویه های جدا شده ساکارومایسس دارای کلنی های به قطر متوسط  ۳میلی متر ،محدب ،دارای سطح صاف ،کناره کامل،
کدر ،مات یا براق ،با قوام کره ای و به رنگ کرم بودند .درشکل( )۳,۵نشان داده شده است .با کهنه شدن کشت ،رنگ کلنی از کرم
روشن به کر مایل به قهوه ای تغییر کرد .و در زیر میکروسکوپ نوری سلول های کروی یا بیضوی تک یا دارای جوانه مشاهده شد.

شکل -9مخمر جوانه زده ،كلنی های ساكارومایسس سرویزیه در محیط كشت
منبع:مجله علمی -پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی7939 ،
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شکل-4نمایی از سویه هائی كه توانایی و عدم توانایی جذب فلز سرب را دارند.
منبع:مجله علمی -پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی7939 ،

-9نتایج ویافته ها
با بررسی نتایج به دست آمده مشخص گردید که میزان جذب سرب توسط سویه با افزایش زمان تماس از  1/۴تا  2ساعت
میزان جذب به سرعت افزایش یافت ،در حالی که با طوالنی شدن زمان تماس از  2-2۵ساعت به تدریج بر میزان جذب افزوده
گردیدبا توجه به آن چه گفته شد با افزایش  PHسیستم جذب توانایی جذب کاتیون های فلزی افزایش می یابد ،البته این افزایش
به صورت یک رابطه خطی نمی باشد .از طرف دیگر ،مقادیر باالی  PHمی تواند باعث ته نشینی کمپلکس های فلزی شود بنابراین
باید در طول آزمایش از افزایش  PHجلوگیری شود .فاکتور دما (در مجدود دمای مشخص) روی جذب زیستی یون های فلزی تاثیر
دارد .واکنش های جذب به طور طبیعی گرمازا هستند بنابراین با کاهش دما توانایی جذب زیستی افزایش می یابد .هنگامی که دما
خیلی باال است ،به علت واپیچش بعضی از سایت های اتصال فلز موجود در سطح سلول ،جذب فلز همگی سویه ها ،سویه هائی اندکه
توانایی و عدم توانای ی جذب فلز سرب را دارند.جداشده تحت شرایط نیمه بی هوازی قادر بودند فقط گلوکز را تخمیر و گاز دی
اکسید کربن تولید کنند.که در جدول( )1قابلیت تخمیر کربوهیدرات ها توسط سویه هاجدا شده ،نشان داده شده است.
جدول -7قابلیت تخمیر كربوهیدرات ها توسط سویه های جدا شده

گاالكتوز

سویه شماره ۳
(سویه جدا شده از سفیدکاری مس )

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سویه شماره ۵
(سویه جدا شده پمپ بنزین )

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

گلوكز

سویه شماره 2
(سویه جدا شده از تصفیه خانه )

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-D

الكتوز

ساكاروز

نشاسته

سلوبیوز

مالتوز

ترهالوز

اینولین

گزیلوز

سویه شماره 1
(سویه جدا شده از کارخانه در قزوین )

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

قابلیت تخمیر

د ر اطراف کلنی سویه هایی که توانایی جذب سرب داشتند هاله شفاف و آن های که توانایی جذب فلز را نداشتند رسوب سیاه
رنگ  PbSمشاهده شد ،که در جدول شماره ( )2میزان جذب سرب توسط سویه های جدا شده از پساب برای غلظت  111ppmرابه

تفکیک نشان می دهد.
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جدول -2میزان جذب سرب توسط سویه های جدا شده از پساب برای غلظت  011ppmسرب
نمونه

سویه شماره 7

سویه شماره 2

سویه شماره 9

سویه شماره 4

میزان جذب)(mgg-1dw

۵۱

۱.7۴

۱.۴

۴.1

و از بین سویه های جداسازی شده ،باتوجه به جدول فوق می توان دریافت که ،سویه شماره  1بیشترین میزان جذب را به خود
اختصاص داده است .مقدارنمونه میزان جذب ) (mgg-1dwیون سرب به وسیله سویه های مختلف ( )1الی( )۵در نمودار ()1
باتوجه به  PHهای مربوطه نشان داده شده است.

80
70
60

q mg -1g dw

50
40
30
20
10

P

5.5

44.5
/5

0
3.5

2.5

0

نمودار( )7مقدارنمونه میزان جذب) (mgg-1dwیون سرب به وسیله سویه های مختلف ( )7الی( )4باتوجه به  PHهای مربوطه

با بررسی نتایج به دست آمده از اسپکترفتومتری جذب اتمی .،نتایج حاکی ازآن است که با افزایش  PHاز  2/۴به  ۵/۴میزان
جذب افزایش یافت ،به طوری که بیشترین میزان جذب فلز سرب در  PH ۵/۴مشاهده شد .در مقادیر  PH> ۵/۴میزان
جذب فلز سرب باتوجه به نمودار فوق می توان دریافت که کاهش می یابد.و از بین سویه های جداسازی شده،باتوجه به جدول
فوق می توان دریافت که ،سویه شماره( ) 1بیشترین میزان جذب رابه خود اختصاص داده است .مقدارنمونه میزان جذب)(mgg-1dw

یون سرب به وسیله سویه های مختلف ( )1الی( )۵در نمودار ( )1باتوجه به زمان های مختلف درنمودارشماره( )2نشان داده شده
است.
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میزان
جذب یون
سرب

نمودار( )2مقدارنمونه میزان جذب) (mgg-1dwیون سرب به وسیله سویه ها باتوجه به  Timeزمانهای تماس مختلف

با بررس ی نتایج به دست آمده مشخص گردید که میزان جذب سرب توسط سویه با افزایش زمان تماس از  1/۴تا  2ساعت
میزان جذب به سرعت افزایش یافت ،در حالی که با طوالنی شدن زمان تماس از  2-2۵ساعت به تدریج بر میزان جذب افزوده
گردید.در این تحقیق میزان جذب سرب به وسیله ساکارومایسس سریه آزاد کمتر از تثبیت شده با آگار و تثبیت شده با آگار کمتر از
آلژینات کلسیم می باشدکه در جدول( )۳گزارش گردید.
جدول( : )9میزان جذب و درصد جذب فلز سرب در سلول های تثبیت شده در آلژینات ،آگار و آزاد در زمان تماس  2ساعت
نوع مخمر

تثبیت شده

آزاد

میزان جذب فلز

724

2517

آلژنیات

mg-1 dw

2517

745125

 -4بحث ونتیجه گیری
مقاله حاضر به بررسی دقیق آلودگی تاثیرات مواد بیولوژیکی بر بهداشت وسالمتی جامعه وبر آلودگی محیط زیست می
پردازد.ودر آینده ایران جز کشورهایی خواهد بود که با بحران آلودگی آب ها  ،خاک و هوا رو به رو خواهد شد .که عقالنی به نطر
می رسد که در سمت و سودهی برنامه های کالن محیط زیست در کشور از بیوتکنولوژی به عنوان یک پشتیبان بهره جست .با
بررسی نتایج به دست آمده از اسپکترفتومتری جذب اتمی .،نتایج حاکی ازآن است که با افزایش  PHاز  2/۴به  ۵/۴میزان جذب

اف زایش یافت ،به طوری که بیشترین میزان جذب فلز سرب در  PH ۵/۴مشاهده شد .در مقادیر  PH > ۵/۴میزان جذب فلز
سرب کاهش می یابد.و از بین سویه های جداسازی شده،باتوجه به جدول ( ) 2می توان دریافت که که ،سویه شماره()1
بیشترین میزان جذب رابه خود اختصاص داده است .مقدارنمونه میزان جذب) (mgg-1dwیون سرب به وسیله سویه های
مختلف ( )1الی( )۵در نمودار ( )1باتوجه به زمان های مختلف درنمودارشماره( )2نشان داده شده است.با بررسی نتایج به
دست آمده مشخص گردید که میزان جذب سرب توسط سویه با افزایش زمان تماس از  1/۴تا  2ساعت میزان جذب به سرعت
افزایش یافت ،در حالی که با طوالنی شدن زمان تماس از  2-2۵ساعت به تدریج بر میزان جذب افزوده گردیددر این تحقیق میزان
جذب سرب به وسیله ساکارومایسس سریه آزاد کمتر از تثبیت شده با آگار و تثبیت شده با آگار کمتر از آلژینات کلسیم می باشدکه
در جدول( )۳گزارش گردید .با توجه به آن چه گفته شد با افزایش  PHسیستم جذب توانایی جذب کاتیون های فلزی افزایش می
یابد ،البته این افزایش به صورت یک رابطه خطی نمی باشد .از طرف دیگر ،مقادیر باالی  PHمی تواند باعث ته نشینی کمپلکس
های فلزی شود بنابراین باید در طول آزمایش از افزایش  PHجلوگیری شود.ودرمورد مکانیزم کار دستگاه طیف سنجی
اسپکترفتومتری جذب اتمی ASS ،چنین نتیجه گیری نمودکه عنصر مورد اندازه گیری باید به حالت اتمی کاهش یابد و سپس
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سر راه پرتو ورودی از منبع تابش مناسب قرارگیرد .با توجه به میزان جذب طیف عبوری از نمونه می توان مقادیر عناصر فلزی و
شبهه فلزی در ترکیبات معد نی طبیعی و سنتزی ،فلزات و آلیاژها را اندازه گیری نمود .از مزایای عمدۀ طیف سنجی جذب اتم ،ارزان
بودن هزینۀ دستگاه و آنالیزآن است.

هدف از این تحقیق بررسی حذف فلزات سنگین توسط میکروارگانیسم می باشد.استفاده از روش های فیزیکی مانند
تبادل یون  ،الکترودیالیز،اسمز معکوس ،روش های شیمیایی مانند احیاء شیمیایی  ،الکترولیز و تبادل یونی و  ...در
گذشته بسیار مرسوم بوده است امروزه با توجه به راندمان به نسبت کم و هزینه های باال و سایر مشکالت جانبی متدهای
دیگری جایگزین این شیوه ها شده اند .اکنون جا دارد همگام با تحوالت جدید در مهندسی و علوم  ،دانشگاه ها به طور
جدی به پژوهش های بیوتکنولوژی مشغول شوند تا حداقل ما هم بتوانیم مرزهای دانش روز را به نسل های آینده تحویل
دهیم و در تشکل های جدید هستی سهمی داشته باشیم ،هرچه زودتر به خود آییم و عمق معجزه آسای اندیشه بشر را
دریابیم و تز کوتاه بینی و افکار فرسوده فاصله بگیریم.
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Abstract
The purpose of this study was to study and identify the effects of biological
substances on the health and health of the community and on the pollutants
surrounding the environment of Iran. The research methodology in this research is
a combination of statistical, descriptive, analytical and idea methods The
systematic steps are systematic. On the removal of heavy metals using
microorganisms and growth conditions, from wastewater from copper whitening
workshop, water entering the wastewater treatment plant, drinking water near the
gas station in Qom and wastewater containing lead from the activities of melting
plants in Qom industrial city, sampling Done. In addition to the microscopic
microscopic microscopic examination of carbohydrate fermentation test, to
determine the yeast of Saccharomyces cerevisiae, the samples were also evaluated
using a Potato Dextrose Agar culture technique, also known as PDA. Findings
showed that the rate of absorption of lead by strain increased contact time from 0.5
to 2 hours, while the absorption rate increased rapidly, while with prolongation of
contact time from 2 to 24 hours gradually The amount of adsorption is increased,
therefore, the bioavailability increases with decreasing temperature. Conclusion:
The present paper seeks to thoroughly investigate the impacts of biological
substances on the health and environment of the community and on environmental
pollution. Due to existing crisis, it seems rational that on the side of the
macroeconomic programs in the country the use of biotechnology as Have a
backup.
Key words: biological materials, microorganisms, environmental pollution.
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اثرات اعتبارات بانک کشاورزی در تغییر کاربری اراضی مزروعی شهرستان
همدان
نظامعلی وفایی ،7علی

توحیدی2

 -1کارشناس ارشد توسعه روستایی وکارشناس کشاورزی اعتبارات بانک کشاورزی شهرستان همدان
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 -2کارشناس ارشد توسعه روستایی ،کارمند اعتبارات بانک کشاورزی شهرستان همدان

چکیده
یکی از معضالت اساسی در حوزۀ کشاورزی ،تغییر کاربری اراضی است که اخیرا تشدید گردیده است .این مساله
در درازمدت ،روند و توازن تولید محصوالت کشاورزی را مختل خواهد نمود .در این زمینه عوامل بسیاری وجود
دارد که تمایل به تغییر کاربری اراضی توسط کشاورزان را تحت تأثیر قرار میدهد .دراین راستا هدف اصلی
تحقیق حاضر بررسی اثرات بانک کشاورزی در تغییر کاربری اراضی زراعی شهرستان همدان به عنوان یک قطب
کشاورزی است ،که با مساله تغییر کاربری اراضی زراعی مواجه است .تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی است
و ماهیت توصیفی تحلیلی دارد .برای گردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهای و پیمایش میدانی استفاده شده
است .جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل  ۳11نفر )  ( N=300است .با استفاده از جدول نمونهگیری مورگان،
نمونۀ آماری  1۴1نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .ابزار تحقیق،
پرسشنامهای است که روایی آن با کسب نظر از استادان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ()1/۱۳
تایید گردید .تجزیه و تحلیل اطالعات از تکنیک تحلیل عاملی درقالب نرم افزار  SPSSاستفاده شد .نتایج تحلیل
عاملی 9 ،عامل را به عنوان مولفههای موثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی نمود که مهمترین آنها
عبارتند از :عدم حمایت دولت ،عامل اقتصادی ،جغرافیایی ،سیاستگذاری و برنامهریزی 1 .عامل شناسایی شده در
مجموع  % ۱1/71۵از واریانس متغیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تبیین میکنند.
واژههای كلیدی :اراضی ،اعتبارات ،تغییر کاربری ،کشاورزی.

 -7مقدمه
زمین منبع غیر قابل جایگزینی است که به آسانی و با صرفههای اقتصادی قابل بازیافت نمیباشد .بنابراین کاربری زمین در
کشورهایی نظیر ایران که فضای زیست محدود است ،باید همانند مصرف آب با اندیشه همراه با برنامهریزی و کامال بهینه باشد
(اعتماد .)1۳۱7 ،در دوران معاصر با رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی ،افزایش تقاضا برای زمین شهری ،تعادل میان مقیاسهای
کشاورزی و شهری به هم خورده است .اگرچه با افزایش جمعیت و توسعه تکنولوژی متولیان مسائل شهری ناگزیر به تغییر کاربری
بخشی از اراضی میشوند ،اما در این بین رعایت ایجاد توازن در تغییر کاربری امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد .آنچه اهمیت دارد
این است که هرکدام از این کاربریهای شهری و کشاورزی نباید حیات دیگری را مورد تهدید قرار دهد .آمارهای غیررسمی نشان
میدهد که هرساله به طور متوسط حدود  20هزار هکتار از اراضی کشاورزی قربانی تغییر کاربری میشود که از این میزان تنها 9
هزار هکتار دارای مجوز تغییر کاربری اراضی میباشد .از مهمترین دالیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،باال بودن هزینههای تولید
محصوالت کشاورزی و درآمدزایی کم بخش کشاورزی در قیاس با دیگر فعالیتها و به خصوص بخش خدمات و عدم ایجاد جاذبه و
انگیزه کافی مادی و معنوی برای بهرهبرداران این بخش ،تمایل آنها را به استمرار فعالیتهای کشاورزی کاهش داده است .در این
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شرایط کشاورزان با رها کردن زمینهای خود و یا فروش آنها به دالالن سودجو و یا صاحبان صنایع و به دنبال آن مهاجرت به شهرها،
عالوه بر ایجاد معضالت شهری ،به طور ناخواسته مقدمات تغییر کاربری اراضی را فراهم میآورند.
اثر دیگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی افزایش بیضابطه قیمت زمینهای اطراف شهرها میباشد که این خود عامل مؤثری در
تشویق دیگر کشاورزان برای فروش زمینهایشان تلقی میگردد .تبدیل زمینهای کشاورزی به مسکونی و صنعتی یک فرآیند
غیرقابل برگشت بوده و مسائل و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را به دنبال دارد .خروج اراضی مرغوب کشاورزی از
چرخه تولید ،زیانی است که به سهولت و در کوتاهمدت قابل جبران نیست ،تولید خاک در کنترل و قدرت انسان نیست ،اما حفاظت از
آن در توان انسان امروز هست (نامجویان .)1۳۱۴ ،بررسیها نشان میدهد که شهرستان همدان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی
دهههای اخیر به علت رشد باالی جمعیت شهرنشین ،ارزانی زمین کشاورزی ،عدم حمایت از بخش کشاورزی ،مشکالت ساختاری
بخش کشاورزی ،عدم هماهنگی و تعامل دستگاههای اجرایی و سازمانها با وزارت جهاد کشاورزی ،توجه بیشتر به بخش صنعت و
توسعه شهری و رونق سوداگری زمین ،بخش وسیعی از حاصلخیزترین اراضی کشاورزی شهرستان از چرخه تولید خارج گشته و به
کاربریهای متعدد تغییریافته است .این امر نه تنها موجب به خطر افتادن امنیت غذایی بلکه منجر به فروپاشی نظام کشاورزی و
مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها و افزایش معضالت شهری شده است.
اعتبارات کشاورزی از انواع اعتبارات هدایت شده هستند که با هدف گسترش و رشد تولیدات کشاورزی به افراد اعطا میشوند.
اعتبارات ،برای توسعه ضروریاند و سرمایه مورد نیاز کشاورزان و کارآفرینان برای سرمایهگذاریهای جدید و یا پذیرش فناوریهای
جدید را فراهم میسازند (1خاندکر و فاروکی .(211۳ ،از آنجا که بین تأمین نهادههای تولید و تولید محصول ،فاصله زمانی وجود
دارد ،لذا نهادهها باید از طریق اعتبارات رسمی یا غیررسمی تأمین مالی شوند (2جین .)2111 ،افزایش دسترسی فقیران به اعتبارات،
در سالهای اخیر به عنوان ابزاری برای رشد بهرهوری و استانداردهای زندگی ،به تمرکز سیاستی عمدهای در کشورهای در حال
توسعه تبدیل شده است (۳آزبورن .)211۱ ،زیرا دسترسی ،ناکافی به سرمایه ،میتواند مدیران بنگاههای کوچک و غیررسمی را گرفتار
تلۀ فقر کند (۵میل و همکاران.)2117 ،
شواهد حاکی از آن است که بخش عمدهای از کشاورزانی که وام کشاورزی دریافت میکنند ،آن را در زمینههای غیرکشاورزی از
قبیل تأمین نیازهای مصرفی و معیشتی ،مرمت و احداث ساختمان ،پرداخت دیون و بدهیهای قبلی ،مسافرت ،فعالیتهای اقتصادی
غیرکشاورزی و جز آن به مصرف میرسانند .به طور کلی خروج سرمایه از بخش کشاورزی ایران به زمان نظام ارباب رعیتی برمی-
گردد .بزرگ مالکان در بیرون از محیط روستا و در شهر زندگی میکردند .این مالکان غایب ،غالباً دارای فعالیتهای اقتصادی دیگری
بودند و کشاورزی برایشان اهمیت ثانوی داشت (عمید .)1111 ،در حقیقت نقدی بودن غالب وامها سبب ،ایجاد قابلیت جابهجایی و
تبدیلپذیری آنها میشود .قابلیت جابهجایی اعتبارات کشاورزی ،خود منجر به پدیده مخاطرات اخالقی میشود .مخاطرات اخالقی
زمانی در بازارهای اعتبارات پدید میآیند که قرضکننده به انجام فعالیتهایی که از نظر وامدهنده نامطلوب به نظر میرسد ،سوق
یابد ( ۴سویینن و گو .)1111 ،با توجه به اینکه تسهیالت بانک کشاورزی تخصیص یافته به بهرهبرداران ،نقش مهمی در شکوفایی
کشاورزی دارد ،بررسی دیدگاهها و نگرش بهرهبردارانی که اقدام به دریافت وام کشاورزی کردهاند در خصوص مؤلفههای مؤثر بر
استفاده بهینه
تولیدی از تسهیالت مذکور ،بسیار ضروری خواهد بود .اهمیت این نوع پژوهش در ایران دو چندان است ،چرا که مطالعات داخلی
مرتبط با مقوله اعتبارات ،بیشتر به بررسی میزان استفاده کشاورزان از اعتبارات پرداخته و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح اعتبارات
کشاورزی در مسیر تولید را مورد بررسی و آزمون قرار ندادهاند .در طرح مسئله تحقیق ،میتوان سؤال زیر را برای این پژوهش مطرح
کرد که اعطای وامهای سرمایهای بانک کشاورزی چقدر میتواند تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان همدان را تحت تأثیر قرار
دهد؟ فرضیه تحقیق این است که به نظر میرسد که عوامل اقتصادی بیش از سایر عوامل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی
شهرستان همدان نقش داشته است .از این رو هدف اصلی این مطالعه ،تحلیل عوامل مؤثر بر نحوۀ هزینهکرد تسهیالت بانک کشاورزی

1

). (Khandker and Faruqee, 2003
). (Gine, 2010
)3 . )Osborne, 2006
(4 . (Mel et al, 2007
)5 . (Swinnen and Gow, 1999
2
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از سوی کشاورزان و تعیین چالشها و راهکارهای مربوط به نقش تسهیالت سرمایهای بانک کشاورزی در تغییر کاربری اراضی زراعی
میباشد.

 -2پیشینه تحقیق
جدول -7مروری بر مطالعات انجام شده
سال

عنوان پژوهش

نتایج پژوهش

پژوهشگر (مؤسسه)

1381

کاربری اراضی شهر مشهد در ارتباط با
توریسم مذهبی طی سالهای 1370-
1380

کاربری گردشگری نقش مهمی در تغییر کاربری اراضی
شهر مشهد داشته است و موجب خسـارتهـای جبـران
ناپذیر بر اراضی مستعد کشاورزی شده است.

مطیعی لنگرودی و
همکاران

1۳11

بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری
اراضی کشاورزی در نواحی روستایی،
نمونه موردی دهستان لیچارگی حسن
رود بندر انزلی

تغییر نظام معیشتی و تغییـر کـاربری اراضـی در حـال
افزایش است ،همچنین تغییر کاربریها براثر گردشگری
پیامدهای منفی مثل افزایش کاذب قیمـتهـا ،افـزایش
هزینه زندگی و وابستگی اقتصاد روستا به گردشگری را
موجب شده ولی اثـرات مثبتـی چـون افـزایش درآمـد،
اشتغالزایی برای جوانان را هم به دنبال داشته است.

خاکپور ،والیتی و کیانژاد

1۳۱۱

الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل
طی سالهای 1۳۱2-1۳۱7

عدم تناسب میان ارزش افزوده حاصـل از فعالیـتهـای
زراعی و باغی با ارزش ایجاد شده از فروش زمین سـبب
شده تا بسیاری از کشاورزان و باغـداران بـه فـروش و یـا
تفکیک این اراضی اقدام کنند.

کاللی مقدم

1۳۱۵

تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری
اراضی کشاورزی در حاشیه کالنشهرمشهد طی سالهای1۳۱۱ -1۳۱۳

طـی دوره مـذکور  15500هکتـار از بهتـرین اراضـی
کشاورزی حاشیه شـهر مشـهد از چرخـه تولیـد خـارج
گشته و به کاربریهای شهری تبـدیل شـده اسـت کـه
بخشی بیبرنامه و غیرقانونی و بخشی با برنامه و قـانونی
و لیکن نسنجیده بوده است.

نجفی مبارکی و رحمانی

1۳71

تغییرات کاربری اراضی زراعی بخش
سنگر شهرستان رشت

کاهش درآمد حاصل از بخش کشاورزی و وجـود شـهر
صنعتی و سیاستها و تصـمیمگیـریهـای دولـت را بـه
عنوان دالیل تغییر کاربری برشمردهاند.

مرادی

مروری بر مطالعات انجام شده جدول ( )1نشان داد که بیشترین دلیل تغییر کاربری اراضی زراعی ،مشکالت معیشتی و اقتصادی
روستاییان بوده است که دریافت تسهیالت سرمایهای بانک کشاورزی که بازپرداخت آن طوالنی مدت ( 2تا  11سال یا بیشتر)
میباشد می تواند بسیاری از مشکالت روستاییان را مرتفع نموده و از فروش زمینهای زراعی و بالطبع از تغییر کاربری آنها جلوگیری
نماید.

 -9چارچوب نظری تحقیق
به طور کلی میتوان عوامل ذیل را در نحوه مصرف تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی و هدایت صحیح این تسهیالت در جهت
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی مؤثر دانست:

 -7-9درآمدزایی فعالیت كشاورزی
هر چه سوددهی فعالیت تولیدی در اثر دسترسی به بازار ،دسترسی به موقع به نهادهها ،دسترسی به خدمات ترویجی و آموزشی
بیشتر باشد ،گیرنده وام کشاورزی ،رضایت بیشتری از تولید پیدا میکند ،که این خود انگیزه مضاعفی را برای مصرف وام در فعالیت-
های تولیدی فراهم میآورد.
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 -2-9فاصله با شهر
این متغیر نیز اثر دوگانهای بر متغیر وابسته تحقیق ،بر جای میگذارد .هر چه دسترسی تولیدکننده به شهر بیشتر و فاصله
روستا با شهر کمتر باشد ،امکان تأمین نهادهها و نیز عرضه به موقع تولیدات به بازارهای شهری بیشتر میشود و لذا بهرهبردار ،انگیزه
بیشتری برای تولید مییابد .از سوی دیگر ،تقویت ارتباط بین بهرهبرداران به ویژه کشاورزان خرده پا با سلفخران ،دالالن و واسطه-
های شهری میتواند به استثمار هر چه بیشتر آنان بینجامد .مشاهدات حاکی از آن است که واسطههای شهری که معموالً دارای
قدرت نفوذ بر کشاورزان خرده پا هستند ،با کشاورزان فقیر هماهنگی میکنند و وامهای کشاورزی را که دارای شرایط خوبی هستند
با دادن مبلغی به عنوان هدیه و  ...به دهقانان ،به دست میآورند و آن را وارد بازارهای واسطهگری شهری میکنند.

 -9-9سطح تجربه
هر چه تجربه فرد در انجام فعالیت کشاورزی بیشتر باشد ،امکان استفاده اقتصادی و سودده ،از اعتبارات در بخش کشاورزی
افزایش مییابد .از آنجا که غالب کشاورزان کشور از خردسالی مشغول کشاورزی میشوند ،لذا متغیر سن میتواند نمایانگر سطح
تجربه هم باشد.

 -4-9سطح زیر كشت
بررسی ها نشان میدهد که باالتر بودن سطح زیر کشت ،زمینه مناسبی را برای تخصیص بهینه سرمایه و استفادۀ کارآمد از آن در
مزرعه فراهم میسازد .از آنجا که مزارع بزرگ ،به دلیل استفاده بهینه از فناوری و دانش تخصصی ،دارای درآمدهای بیشتری هستند،
لذا با افزایش سطح زیر کشت ،وام گیرنده ،رغبت بیشتری به استفادۀ مولد از وامهای کشاورزی خواهد داشت .البته از آنجا که معموالً
نوع کشت در مزارع وسیع یکدست و دارای تنوع کمتری است ،خسارتهای طبیعی میتوانند به آفت ناگهانی درآمد منجر شوند.
بنابراین متغیر سطح زیرکشت نیز اثر دوگانهای میتواند داشته باشد.

 -5-9درآمد خارج از مزرعه
هر چند وجود مشاغل غیرکشاورزی و چند شغلی روستایی موضوع جدید و مفیدی در اشتغالزایی روستایی و در عین حال،
افزایش بهرهوری کشاورزی است و سبب افزایش درآمد کل کشاورزی و افزایش احتمال بازپرداخت وام میشود ،ولی از سوی دیگر،
احتمال هدایت اعتبارات کشاورزی به کارهای غیرتولیدی را افزایش میدهد .به خصوص در شرایطی که فعالیت کشاورزی ،سود
چندانی برای فرد نداشته باشد ،اعطای اعتبارات میتواند از گذار شغلی بهرهبردار از کشاورزی به مشاغل غیرکشاورزی ،حمایت کند.

 -2-9مبلغ وام
به نظر میرسد چنانچه میزان تسهیالت کمتر از حد الزم برای سرمایهگذاری تولیدی باشد ،یا کشاورزان محروم و کم منبع عالقه
و توان الزم برای سرمایهگذاری تولیدی را نداشته باشند و از سوی دیگر چنانچه میزان وام ،بیش از ظرفیت اشتغال زایی بهرهبردار
باشد ،وی حاضر به صرف تمامی مبلغ وام در فعالیت پر ریسک کشاورزی نخواهد بود .بنابراین ممکن است اعتباراتی که فراتر از توان
و ظرفیت بهرهبرداری هستند ،از بخش تولید که دارای ریسک فراوانی است ،خارج گردد.

 -1-9نرخ كارمزد
نرخ کارمزد ،درصدی از اعتبار دریافتی است که زارع باید عالوه بر اصل وام ،آن را نیز به بانک پرداخت کند .ارتباط بین این متغیر
با متغیر وابستۀ تحقیق باید مورد آزمون قرار گیرد.

 -2-9نوع وام
همان طور که نتایج مطالعههای دیگر نشان داد ،نوع وام )سرمایهای و جاری( در میزان استفاده تولیدی از اعتبارات کشاورزی
مؤثر است .به طور کلی ،تسهیالت بانکی بر حسب کارکردشان به دو گروه عمده تقسیم میشوند.

 -7-2-9تسهیالت جاری
این تسهیالت به منظور رفع نیاز واحدهای تولیدی کوچک به سرمایۀ در گردش و یاری به روستاییان در جهت تأمین هزینههای
تولیدی مورد نیاز ایشان و با هدف فعال سازی واحدهای تولیدی اعطا میشوند .این اعتبارات به صورت کوتاه مدت پرداخت میشوند
و در مدت کمتر از دو سال بازپرداخت میشوند.

۱۱

سال دوم ،شماره پنج ،پاییز 7931

 -2-2-9تسهیالت سرمایه ای
این تسهیالت با هدف ایجاد ظرفیتهای جدید ،حفظ و توسعه ظرفیتهای فعلی و انجام سایر امور زیربنایی در بخش کشاورزی
پرداخت میشوند که اغلب به صورت تسهیالت میان مدت و بلند مدت ارائه میگردند و زمان بازپرداخت آنها بین  2تا 11سال و یا
بیشتر است.

 -3-9نظارت مستمر بانک بر نحوه مصرف اعتبارات
ارتباط مثبتی بین این متغیر و میزان استفاده تولیدی از وام وجود دارد ) بخشی.)1۳7۱،

 -4روش شناسی تحقیق
 -7 -4قلمرو جغرافیایی تحقیق
شهرستان همدان در ناحیه میانی استان و در گسترهای به مساحت  ۵1۱۵کیلومتر مربع معادل  21درصد از مساحت استان را
تشکیل میدهد این شهرستان در محدوده مدار  ۵۱درجه و  ۳۴دقیقه طول شرقی و  ۳۵درجه و  ۴2دقیقه عرض شمالی از نصف-
النهار گرینویچ واقع شده است .این شهرستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری  ،مشتمل بر دو بخش (مرکزی و شراء)  1دهستان
و  ۵شهر (همدان ،مریانج ،قهاوند و جورقان) و  11۱روستا میباشد که با  ۱۴1۱21نفر جمعیت ۳7درصد جمعیت استان را به خود
اختصاص داده است که از این تعداد  ۴۵۱۳7۱نفر جمعیت شهرنشین و  11۳۵۵۳نفر در روستاها سکونت دارند .شهرستان همدان از
نظر طبیعی د ر یک منطقه کوهستانی واقع شده است .سلسله جبال الوند در جنوب این شهرستان قرار گرفته و ارتفاع بلندترین قله
آن از سطح دریا  ۳۴7۵متر می باشد .کشاورزی و دامداری اساس اقتصاد زندگی مردمان شهرستان همدان را تشکیل میدهد .این
شهرستان به لحاظ وضعیت کشاورزی ازجمله سطح زیرکشت و تولید محصوالت زراعی و باغی در جایگاههای برتر میان سایر
شهرستانهای استان همدان قرار دارد و قطب کشاورزی محسوب میشود (فرمانداری شهرستان همدان.)1۳1۴ ،

شکل  -7موقعیت نسبی شهرستان همدان (منبع :فرمانداری شهرستان همدان)7935 ،

 -2-4روش تحقیق
تحقیق حاضر ماهیت توصیفی تحلیلی دارد روش تحقیق در این مطالعه از لحاظ هدف ،کاربردی است .برای گردآوری اطالعات از
مطالعات کتابخانهای و پیمایش میدانی در محدودۀ مطالعاتی استفاده شده است .جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل  ۳11نفر
)  (N=300است که با استفاده از جدول نمونهگیری مورگان ،نمونۀ آماری  1۴1نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونهگیری
طبقهای انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق برای جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه بود که با مصاحبه با متخصصان و کارشناسان و با
توجه به هدف تحقیق طراحی و تدوین شد .برای تعیین روایی پرسشتنامه از نظرهای متخصصان و کارشناسان استفاده شد که پس
از اعمال نظرهای اصالحی آنها ،پرسشنامۀ نهایی تهیه گردید .پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  1/۱۳به دست
آمد که نشان دهندۀ پایایی مناسب آن است .برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از پرسشنامه از نرم افزار SPSS16
استفاده شد که از روشهای آمار توصیفی )مد ،میانگی ،انحراف معیار ،بیشینه ،کمینه) و تحلیل عاملی استفاده گردیده است.
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 -5یافتهها
برای شناسایی عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی زراعی شهرستان همدان  ،تمامی متغیرها وارد آزمون شدند برای تحلیل
عاملی از روش مولفههای اصلی با استفاده از چرخش متعامد و نوع واریماکس استفاده شد .درنهایت ،بهترین مدل با  9عامل استخراج
گردید .متغیرهای مرتبط با تغییر کاربری اراضی براساس مقدار ویژه در  9عامل ،طبقهبندی شدند مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از
کل واریانس متغیرها است و هرچه مقدار آن بیشتر باشد ،نشاندهندۀ اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است .به طوری که این عوامل
توانستند  ۱1/71۵از واریانس کل تغییر کاربری اراضی را تبیین نمایند (جدول .)2
جدول  -2عوامل استخراج شده ،مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس آنها بعد از چرخش
ردیف

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

عامل اول

عدم حمایت دولت

۴/۱21

12/727

12/727

عامل دوم

اقتصادی

۴/1۴2

11/۴۴1

2۵/1۵۴

عامل سوم

جغرافیایی

۵/112

۱/۳۱1

۳2/۳۱۴

عامل چهارم

سیاستگذاری و برنامهریزی

۳/27۵

7/221

۳1/۳72

عامل پنجم

اجتماعی

۳/11۳

7/121

۵۴/۱21

عامل ششم

روانشناختی

2/121

۵/۳2۱

۴1/1۱1

عامل هفتم

مهاجرت

1/1۱7

۵/111

۴7/۱۳2

عامل هشتم

نبود بازار مناسب محصول

1/۴۴1

۳/2۱7

۱1/۱۳1

عامل نهم

عدم دسترسی به نهادهها

1/۵1۴

۳/112

۱۴/۱۱7

 -2نتیجهگیری و پیشنهادات
مهترین مولفه موثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در جدول ( )2نشان داده شده است اولین عامل با در برگرفتن چهار متغیر
 %12/727از واریانس کل را تببین میکند با توجه به متغیرهای بار شده این عامل ،عامل عدم حمایت دولت نام گرفت.
عامل دوم نیز با در برگرفتن سه متغیر ،عامل اقتصادی نام گرفت که این بیش از  %11/۴از واریانس کل را تبیین میکند .عامل
سوم با دربرگرفتن سه متغیر ،عامل جغرافیایی نامگذاری شد .این سه عامل ،با تبیین بیش از  %۳2/۴از واریانس کل ،در گروه
مهترین عوامل موثر بر تغییر کاربری جای دارند .چهارمین عامل با در برداشتن بیش از  %7از واریانس ،از یک متغیر تشکیل شده
است که این عامل سیاستگذاری و برنامهریزی نام دارد .پنجمین عامل با عنوان عامل اجتماعی است با بیش از  %7از تبیین واریانس
که در برگیرنده دو متغیر است .ششمین عامل که بیش از  %۵از واریانس را تبیین نمود متشکل از سه متغیر است که عامل روان-
شناختی نامگذاری شد .هفتمین عامل با در برگرفتن یک متغیر با بیش از  %۵از واریانس عامل مهاجرت نام گرفت .کم اهمیتترین
مولفههای موثر در تغییر کاربری اراضی عامل نبود بازار مناسب محصول و عامل عدم دسترسی به نهادهها نامگذاری شدند .هر کدام
از این دو عامل در حدود  %۳از واریانس کل را تبیین نمودند .متغیرهای بارگذاریشده و بار عاملی هر متغیر در جدول ( )۳نشان
داده شدند.
جدول - 9متغیرهای مربوط به هریک از عاملها ،میزان ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل

اجبار از سوی دولت
پرداخت دیرتر از موعد مطالبات
نبود خرید تضمینی برای بعضی محصوالت
عدم اعطای تسهیالت مناسب

1/7۳۳
1/721
1/۱17
1/۱21

اقتصادی

به منظور به دست آوردن شغل بهتر
به منظور افزایش درآمد
به دست آوردن شرایط زندگی مرفهتر

1/۱12
1/712
1/۱۱1

جغرافیایی

نزدیکی به شهر

1/۱۳1

عدم حمایت دولت
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عامل

متغیرها

بار عاملی

نزدیکی به راههای ارتباطی
دسترسی به راهآهن

1/7۵1
1/۴11

پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی
تولیدی

1/۱2۴

کسب احترام اجتماعی
نزدیکی به مراکز کار و فعالیت

1/۱۱2
1/۴11

عالقه نداشتن به شغل کشاورزی
نداشتن دسترسی به علم روز کشاورزی
پایین دانستن جایگاه شغل کشاورزی

1/7۴۵
1/711
1/۴۱7

مهاجرت از روستا به شهر

1/۱11

نبود بازار مناسب محصول

واسطهگری دالالن
سود کم
عدم فروش محصول

1/72۳
1/711
1/۱۳۴

عدم دسترسی به نهادهها

دسترسی نداشتن به کود
دسترسی نداشتن به سم
دسترسی نداشتن به بذور اصالح شده

1/12۴
1/۱17
1/۴7۱

سیاستگذاری و برنامهریزی
اجتماعی

روانشناختی
مهاجرت

نتایج تحقیق نشان داد که عدم حمایت دولت از جمله اجبار از سوی دولت ،پرداخت دیرتر از موعد مطالبات ،نبود خرید
تضمینی برای بعضی محصوالت و عدم اعطای تسهیالت مناسب به عنوان اولین و مهترین مولفۀ تاثیرگذار بر تغییر کاربری اراضی
هستند .به نظر میرسد توجه به رفع مشکالت کشاورزان دراین زمینه میتواند تأثیر بسزایی در جلوگیری از روند تغییر کاربری
داشته باشد .برخالف بسیاری از تحلیلها که سودجویی به عنوان مهمترین عامل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی است ،میتوان
براساس نتیجۀ تحقیق حاضر ،عدم حمایت دولت از بخش کشاورزی را عاملی دانست که کشاورزان را به تغییرکاربری اراضی سوق
میدهد .دومین عامل مهم تأثیرگذار در تغییرکاربری ،عامل اقتصادی است .قابلیت درآمدزایی و سودآوری پایین فعالیت کشاورزی
در بسیاری از موارد قابل انکار نیست ،به طوری که بسیاری از مواقع باعث ترغیب افراد در جهت فعالیت در سایر حوزهها شده است.
از سوی دیگر پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی ،پایین دانستن جایگاه شغل کشاورزی از نظر اکثر کشاورزان ،مهاجرت ،نبود
بازار مناسب برای محصوالت کشاورزی و باالبودن قیمت نهادههای تولید ،دالیل قانع کنندهای برای کشاورزان در جهت تغییر مسیر
فعالیت تولیدی و در نهایت تغییر کاربری اراضی زراعی است که توسط تحقیقات بسیاری از محققان به اثبات رسیده است .بنابراین
میتوان گفت وامهای اعطایی ،به خصوص با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب تولید کشاورزان ،در حدی باشند که بتوانند حمایت
مالی کافی از کشاورز به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی وی را به عمل آورند در همین زمینه ،افزایش سهم وامهای
سرمایهای که قابلیت جابهجایی اندکی دارند نیز میتواند در کاهش تغییر کاربری اراضی زراعی و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید
مؤثر باشد .البته با عنایت به خردی قطعات زمین ،پیشنهاد میشود وامهای زراعی یا باغی سرمایهای با مبالغ زیاد ،صرفاً به
کشاورزانی اعطا شود که زمینه الزم برای استفاده مؤثر از آنها و توسعه ظرفیتهای خود را دارند .به عبارت دیگر ،یکی از مهمترین
مواردی که در بررسی صالحیت متقاضیان این نوع وامها باید مورد توجه قرار گیرد ،آن است که آیا فرد امکان توسعه ظرفیت
تولیدی خود را با استفاده از وام سرمایهای دارد یا اینکه این وام را در مصارف غیر کشاورزی به مصرف میرساند البته این توصیه به
مفهوم غفلت از کشاورزان خرده پا )که اغلب بهره برداران کشور را تشکیل میدهند) نیست .بلکه همسو با گسترش عدالت و
فقرزدایی ،باید توجه ویژهای به آنها در زمینۀ اعطای اعتبارات کشاورزی شود .البته اعطای اعتبارات در صورتی میتواند موفق باشد
که فضای مناسبی برای استفاده بهرهور از آنها ایجاد شود که به نوبه خود در گرو عواملی همچون ارائه مؤثر آموزشهای مرتبط با وام
کشاورزی ،فراهم آوردن خدمات و نهادههای مورد نیاز برای وامگیرندگان ،بهبود سوددهی فعالیتهای تولیدی و مانند اینهاست.
همچنین توصیه میشود با توجه به هزینههای باال و سوددهی اندک کشاورزی و به منظور کاهش فشار مالی و روانی بر کشاورز در
حین بازپرداخت وام ،نرخ سود وامهای مذکور ،کاهش یابد .از سوی دیگر ،به دلیل تأثیر بسیار مثبت نظارتهای پس از اعطای وام
کشاورزی بر هدایت وامهای کشاورزی به مسیر تولید و با توجه به قرار داشتن میزان نظارت بر وامهای ارائه شده در سطح بسیار
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پایین ،پیشنهاد میگردد تا کارشناسان بانک کشاورزی ،پس از اعطای وام ،نظارتهای دقیقتر ،واقعیتر و بیشتری بر نحوه استفاده از
تسهیالت اعمال کنند .البته مسلماً نمیتوان فقط با افزایش نظارت و وضع سازوکارهای ارزیابی دقیق ،مانع از وقوع انحراف در مسیر
استفاده از تسهیالت سرمایهای شد .لذا پیشنهاد میشود با تقویت تشکلهای روستایی ،خدمات و نهادههای مورد نیاز وام را به موقع
و با طی کمترین فاصله ممکن ،برای کشاورزان تأمین کرد .این موضوع به نوبه خود سبب کاهش خروج پول از روستا و سرازیر شدن
آن به نواحی شهری شده است و زمینه الزم برای شکوفایی اقتصاد روستایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی را فراهم می-
سازد .با توجه به کمتر بودن مخاطرات اخالقی وامهای سرمایهای نیز پیشنهاد میشود تا حد امکان ،سهم این وامها از کل اعتبارات
کشاورزی افزایش یابد.

منابع
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.2
.۳
.۵
.۴
.۱
.7

.۱
.1
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اقدامات کاهش دهنده اثرات ناشی از کاربرد کود نیتروژن
فاطمه حمید ،1مسعود یزدان پناه ،2مسعود برادران ،۳بیژن خلیل مقدم ،۵حسین

آزادی5

-1دانشجو ی کارشناسی ارشد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
fateme.hamid72@gmail.com
-2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانyazdanm@ramin.ac.ir
-۳دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
-۵دانشیار گروه خاکشناسی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
-۴هیات علمی گروه جغرافیا ،دانشگاه گنت بلژیک.

چکیده
استفاده گسترده از کود نیتروژن در سیستمهای کشاورزی یکی از دالیل تولید کافی محصوالت جهت حفظ تامین
تقاضای مواد غذایی مرتبط با جمعیت انسانی در حال رشد میباشد .از اینرو ساالنه حدود  ۱۴تا  11میلیون تن
انواع کودهای نیتروژن به خاک اضافه میشوند .اما کاربرد ناکارآمد آن میتواند سبب اثرات منفی بر سالمت بشر،
همچنین اثرات زیست محیطی و اجتماعی به همراه داشته باشد ;iمهمترین مسئلهی زیست محیطی کود نیتروژن
تبدیل آن به نیترواکسید ( )N2Oبه عنوان یک گاز گلخانهای قوی است .نیترو اکسید عامل قدرتمندی در گرم
شدن کرهی زمین است .بنابراین محدود کردن انتشار نیترو اکسید از خاک های کشاورزی ممکن است توسط
بهبود مدیریت کود به دست آید و هدف مدیریت کود فراهم کردن نیتروژن به اندازه ی کافی برای گیاهان و به
حداکثر رساندن رشد زراعی و بازده محصول است .در این مقاله که به روش کتابخانهای تهیه شده است ،تالش
شده است ضمن بررسی اثرات کاربرد کود نیتروژن و تاثیر انسان بر چرخهی جهانی نیتروژن ،جریان انتشار
نیترواکسید در کشاورزی را بیان نموده و همچنین اقدامات کاهش دهندهی کاربرد کود نیتروژن نیز مورد بررسی
قرار گیرد.
كلمات كلیدی :نیتروژن ،کود معدنی،گازهای گلخانهای ،گاز نیترواکسید.

مقدمه
برآوردهای فعلی نشان میدهد ،حیات  ۴1درصد از جمعیت فعلی انسانها بستگی به افزودن کودهای معدنی به کشاورزی
دارد(لیپ و همکاران )2111 ،و از آن برای حفظ و افزایش عملکرد محصوالت که یکی از ویژگیهای فراگیر و اساسی مدیریت مدرن
کشاورزیست ،استفاده می شود(رابرتسون و ویتسوک .)2111 ،به عبارت دیگر استفاده گسترده از کود نیتروژن در سیستمهای
کشاورزی یکی از دالیل تولید کافی محصوالت جهت حفظ تامین تقاضای مواد غذایی مرتبط با جمعیت انسانی است که به سرعت
در حال رشد است(موزیر و همکاران; 2111 ،استوارت و همکاران ; 211۵ ،فریمن و اومیتی ;211۳ ،لدها و همکاران .)2111 ،از
اینرو ساالنه حدود  ۱۴تا  11میلیون تن انواع کودهای نیتروژن به خاک اضافه میشوند(داوبرسه و همکاران .)2111 ،با توجه به
اینکه نیتروژن مادهی مغذی مورد نیاز گیاهان در مقادیر زیاد است(المصری و کالوراچچی ;211۵ ،ستارک و ریچاردز;211۱ ،
بودیرسکی و همکاران )211۵ ،و در سیستمهای کشاورزی هیچ چیزی مهمتر از نیتروژن نیست ،اما با این حال افزودن این مواد
مغذی به کشاورزی با عواقب قابل توجهی برای کیفیت محیط زیست و همچنین رفاه بشر همراه است(لیپ و همکاران .)2111 ،به
طوری که آلودگیهای حاصل از کاربرد کود نیتروژن یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی قرن بیست و یکم است(کانتر.)211۱ ،
لذا نگرانیهای جدی در مورد اثرات منفی ناشی از کاربرد آن وجود دارد .به عبارت دیگر کاربرد ناکارآمد آن میتواند سبب اثرات
منفی بر سالمت بشر،محیط زیست و اجتماعی به همراه داشته باشد(داوبرسه و همکاران ;2111 ،استوارت و همکاران .)211۵ ،برای
مثال ،در حوزهی زیست محیطی ،نیتروژن منتشره از کشاورزی به میزان قابل توجهی در ایجاد تغییرات آب و هوایی نقش دارد و
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انتشار آن میتواند تالشهای سیستمهای کشاورزی در جهت کاهش تغییرات اقلیم توسط تثبیت دی اکسید کربن یا فراهم کردن
منابع انرژی جایگزین را ختثی کند .کود نیتروژن به نیترواکسید که یک گاز گلخانهای است تبدیل میشود که عامل قدرتمندی در
گرم شدن کرهی زمین است(استوارت و همکاران ;211۵ ،رابرتسون و ویتسوک .)2111 ،نیتروژن از منابع مختلفی همچون تصفیه
فاضالب ،احتراق سوختهای فسیلی(کانتر ،)211۱ ،فرآیندهای صتعتی(سچلیسینگر ،)2111 ،بقایای محصوالت(لسچن و همکاران،
 )2111و دامها(که فقط  21درصد از نیتروژن مصرف شده آن ها به صورت کارآمد مصرف میشود ،در حالی که  ۱1درصد باقی
مانده ی آن از جسم دام ها در قالب کود و ادرار دفع می شود) نیز منتشر می شود(ستارک و ریچاردز ;211۱ ،اندرسون و همکاران،
 ;211۳بوجیسمان و همکاران .)11۱7 ،عالوه بر این جنگل زدایی ،تغییرات اقلیم همچون تغییر در درجه حرارت و رطوبت خاک،
کودهای حیوانی و تثبیت بیولوژیکی ازت ،نیز باعث انتشار نیترژن و وارد شدن آن به خاک میشوند(موزیر )111۵ ،اما این مورد قابل
توجه است که در بین این عوامل ذکر شده ،استفاده از کودهای مصنوعی نیتروژن به میزان بیش از چهار برابر سوزاندن تمام
سوختهای فسیلی ،نیتروژن به خاک وارد میکند(سمیل ;1111 ،کانتر .)211۱ ،بنابراین آلودگی ناشی از فعالیتهای فشرده
کشاورزی یک مسئله مهم زیست محیطی محسوب می گردد(مک گریگور و ویرین .)211۴ ،یکی از اثرات منفی خطرناک کاربرد
نیتروژن تولید گازگلخانه ای توسط این عنصر شیمیایی می باشد نیترواکسید در ابتدا (در درجه اول) از فرآیندهای میکروبی از
نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون در خاک حاصل میشود(موسیر ;111۵ ،میلر و همکاران .)2111 ،دنیتریفیکاسیون کاهش
بیولوژیکی یا شیمیایی رسوب نیتریت یا نیترات است که به طور عمده در شرایط هوازی و در نتیجه تولید گازهای نیتروژن(،N2
 N2Oو  ) NOاست .در حالی که نیتریفیکاسیون یک فرآیند نسبتا ثابت در سراسر اکوسیستم است(ستارک و ریچاردز.)211۱ ،
دنیتریفیکاسیون عالوه بر اینکه بیشترین مقدار نیتروژن را به نیتروژن غیر فعال تبدیل میکند ،بلکه همچنین همراه آن به تولید
گازهای گلخانه ای و مواد تضعیف کنندهی ازن ناشی از نیترواکسید منتهی میشود(بودیرسکی و همکاران ;211۵ ،درای و همکاران،
 ;211۱هوبن و همکاران .)2111 ،عواملی که نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون را تعدیل می کنند شامل :دما ،رطوبت ،مقدار کربن
آلی که مورد استفاده قرار میگیرد ،همچنین در دسترس بودن اکسیژن خاک ،غلظت نیترات( )NO3و آمونیاک( PH ،)NH4خاک،
و نسبت نیترواکسید به نیتروژن می باشد(بومن ;111۱ ،نوآ و تیجیدا .)211۱ ،نیترواکسید واکنشی در تروپوسفر نیست ،اما اشعهی
فروسرخ خروجی از زمین را جذب میکند و به عنوان یک گاز گلخانه ای قوی عمل میکند(رابرتسون و ویتسوک .)2111 ،عمر آن
در استراتوسفر حدود  121سال است و در ج ریان اقیانوس ها ،رودخانه ها ،جو و زمین در حال حرکت است(هوارته ;211۱ ،هوبن و
همکاران .)2111 ،عالوه بر این به دلیل پایداری شیمیایی نیترواکسید در جو و تجمع آن در جو(آیسرمیپ و سچلیف،)111۵ ،
غلظت جوی نیترو اکسید افزایش مییابد و منجر به گرم شدن کره زمین و تخریب اوزون استراتوسفری می شود(گائو و همکاران،
 .)211۳گزارش شده است غلظت های فعلی جوی اکسید نیتروژن در اتمسفر از  271بخش در میلیارد( )ppbvنسبت به دوران
ماقبل صنعتی به  ۳21بخش در میلیارد ( )ppbvافزایش یافته است(اسنایدر و همکاران ;2111 ،میلر و همکاران .)2111 ،انتشار
گازهای نیترواکسید( معادل  ۳1/7میلیون تن کربن دی اکسید) که نشان دهندهی تولید  ۱1درصد از گازهای گلخانه ای است(درای
و همکاران .)211۱ ،بنابراین میتوان بیان داشت نیترواکسید تاثیر مهمی بر تغییرات اقلیم و ازون استراتوسفر دارد این یک گاز
گلخانه ای قوی تولید شده در خاک است(میلر و همکاران .)2111 ،اکسید نیتروژن یکی از بزرگترین گازهای گلخانهای است که
تقریبا  ۱درصد از کل اتمسفر تابشی از جو زمین را تشکیل میدهد(پارکین و کاسپر.)2117 ،

انتشار نیترواكسید از بخش كشاورزی
مقدار نیتروژن در اکوسیستمهای کشاورزی در  111سال گذشته افزایش یافته است ،که عمدتاَ از طریق استفاده کود مصنوعی
نیتروژن جهت افزایش تولید محصوالت بوده است(کسل و همکاران .)211۳ ،در نتیجه برداشتهای فراوان حداقل از طریق استفاده
از کودهای مصنوعی هزینههای زیست محیطی را به همراه دارد و منجر به تخریب خاک و اکوسیستم میشود(آلتیری و نیکوالس،
 .)2111که این امر نشان دهندهی مسئولیت بخش کشاورزی در برابر زیان های ناشی از نیتروژن و واکنش های آن که بر محیط
زیست اثر می گذارند نسبت به هر بخش دیگر اقتصادی است(حسک و همکاران .)2117 ،انتشار جهانی نیترواکسید به طور مستقیم
مربوط به استفاده زمین و شیوه های کشاورزی است(اسکات و همکاران .)2112 ،کشاورزی از طریق از دست دادن نیتروژن به جو و
هیدروسفر ،فشار زیادی را بر محیط زیست وارد میکند که عواقب آن به خوبی مستند شده اند و شامل غنی سازی(ائوتروفیکاسیون)
و اسیدی سازی اکوسیستم های زمینی و آبی و آلودگی آب های زیرزمینی می باشد(لیپ و همکاران .)2111 ،و بیشتر به فرمهای
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نیتروژن و نیترات میباشد(حسک و همکاران .)2117 ،از طرفی بسیاری از این نیتروژنی که به سیستم های کشاورزی اضافه میشود
به هدف نهایی خود ،پروتئین در رژیم غذایی انسان نمیرسد(آیسرمیپ و سچلیف ،)111۵ ،در سطح جهانی 11 ،درصد نیتروژن
مصرفی در غذا وجود دارد .بیشتر نیتروژن باقی مانده در هنگام تولید مواد غذایی و پس از مصرف خوراکی انسان از بین میرود.
بیشتر نیتروژنی که در خاکهای کشاورزی به کار برده میشود ،وارد رواناب میشوند(آیسرمیپ و سچلیف )111۵ ،چرا که این
محلول توسط رواناب سطحی از پروفیل خاک شسته می شود(حسک و همکاران .)2117 ،و برخی از آن به فرم های گاز نیتروژن
برای مثال (  NH3و  )NOxبه باد سپرده می شود .برای مثال طی یک دورهی طوالنی استفاده از نیتروژن در کشاورزی آلمان بیش از
جذب نیتروژن توسط گیاهان بوده است .نیتروژن اضافی تا حدودی به وسیله ی خاک جذب می شود ،اما بیشتر آن به هیدروسفر یا
اتمسفر وارد میشود(آیسرمیپ و سچلیف )111۵ ،و عالوه بر این با توجه به اینکه نیتروژن در زیست کره با واکنش بسیاری همراه
است ،زیان حاصل از سیستم های کشاورزی می تواند اکوسیستم پایین دست در مسیر باد را به طور قابل مالحظه ای تغییر
دهد(رابرتسون و ویتسوک .)2111،زیرا نیتروژن یک عنصر بسیار متحرک است که در سراسر جهان از طریق آب و هوا در حال
حرکت است(موسیر و همکاران .)2111 ،در نهایت کشاورزی تقریباَ  ۱1درصد از انتشار نیترواکسید را سبب می شود که اکثریت آن
مرتبط با کود نیتروژن است(رابرتسون و ویتسوک ; 2111،استوارت و همکاران ;211۵ ،بومن ،)111۱ ،به طور مثال از مقدار کل
ازتی که به دریاچهی بالتیک از خاک لهستان می رسد  ۴1تا  ۱1درصد آن از مناطق کشاورزی است(استوارت و همکاران،)211۵ ،
عالوه بر این در ایرلند تقریبا  ۱1درصد از نیترواکسد منتشر شده از بخش کشاورزی است(عبدهلل و همکاران .)211۳ ،همچنین در
خلیج مکزیک آلودگی ناشی از کاربرد کو نیتروژن در کشاورزی سبب ایجاد منطقهی مردهای شده است و از طرفی دیگر در ایاالت
متحده تقریبا  ۱1درصد از آبهای ساحلی و خلیج بوسیلهی آلودگیهای ناشی از کاربرد کود نیتروژن تخریب شده اند(استوارت،
.)211۵

تاثیر فعالیت های انسانی بر تغییر چرخهی جهانی نیتروژن
اساسی ترین تغییرات انسانی در چرخه جهانی نیتروژن دو برابر شدن انتقال گسترده و غیر واکنشی نیتروژن از جو به فرمهای
بیولوژیکی قابل استفاده در زمین است که اصطالحا تثبیت نیتروژن نام دارد(ویتسوک و همکاران .)211۳ ،در سراسر جهان تقریبا
 ۵2۴ Tgاز نیتروژن هر سال از دنیتروژن غیر فعال اتمسفر توسط فرآیندهای طبیعی در اقیانوس ها ،زمین و فعالیت های انسانی
تثبیت میشود که فعالیتهای انسانی نرخ تثبیت نیتروژن را در سطح جهان به میزان  ۴۳تا  ۴۴درصد افزایش داده است(اگر تثبیت
طبیعی در اقیانوسها و زمین مورد توجه قرار بگیرد)( .بودیرسکی و همکاران .)211۵ ،از طرفی دخالت انسان در چرخه مواد غذایی
در طول قرن گذشته در مقیاس و شدت افزایش یافته است که این در واقع تغییر در مقیاس و شدت تولیدات کشاورزی است(انما،
 )211۱و نیاز به تغذیه و تامین انرژی برای جمعیت رو به رشد سبب افزایش تقاضا برای نیتروژن میشود که در نتیجهی آن انتشار
اکسید نیتروژن افزایش مییابد(میلر و همکاران ،)2111 ،زیرا با افزایش در مقدار نیتروژنی که به خاک اضافه میشود به طور کلی
انتشار نیترو اکسید (گازهای گلخانه ای) افزایش مییابد(موسیر .)111۵ ،تا حد زیادی تاثیر انسان بر چرخه نیتروژن جهانی ناشی از
تالش برای رفع کمبود نیتروژن در کشاورزی با استفاده از کود حاصل میشود(سچلیسینگر ;211۱ ،سمیل ;1111 ،هوارته،
)211۱و سبب شده است که انتشار نیترو اکسید در درجه اول ناشی از فعالیت انسانها از منابع کشاورزی باشد(رابرتسون و
ویتسوک; 2111 ،استوارت و همکاران ،)211۵ ،چرا که از کل نیترو اکسیدی که منتشر میشود ،حدود  ۱1تا  ٪۱1فعالیتهای
انسانی در آن دخالت دارد(گائو و همکاران ;211۳ ،هوبن و همکاران ،)2111 ،به طور مثال دو برابر شدن میزان کود نیتروژن از 111
تا  211کیلوگرم نیتروژن در هکتار ،میزان انتشار نیترواکسید را  ۱1درصد افزایش میدهد(درای و همکاران.)211۱ ،

اقدامات كاهش انتشار دی نیترواكسید ناشی از كاربرد كود نیتروژن
محدود کردن انتشار نیترو اکسید از خاک های کشاورزی ممکن است توسط بهبود مدیریت کود به دست آید (گائو و همکاران،
 .) 211۳که هدف از مدیریت آن در کشاورزی ،فراهم کردن نیتروژن به اندازه ی کافی برای گیاهان و به حداکثر رساندن رشد
زراعی و بازده محصول است ،که سبب حفظ اکوسیستم ها به ویژه برای کسانی که نیتروژن مضر اضافه میکنند ،میشود(رابرتسون
و ویتسوک .)2111،همچنین سیستم های مدیریت زراعی جایگزین نیز برای کاهش تلفات نیتروژن حاصل از دنیتریفیکاسیون به
منظور افزایش کارایی کود و کاهش اثرات زیست محیطی باید توسعه یابند(درای و همکاران .)211۱ ،بنابراین شیوه های مدیریتی
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که می توانند انتشار گازهای نیتروژن از خاک های کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهند شامل نوع ،میزان ،زمان بندی و روش کاربرد
کود نیتروژن ،محصول ،خاک ورزی ،مدیریت پسماند و آبیاری میباشند(میلر و همکاران .)2111 ،برای مثال اسکات و همکاران،
( ،)2112معتقدند که سیستمهای مدیریت پیشرفته زباله ها مانند تاالب ها و سیستم های تصفیه مایع می تواند انتشار نیترواکسید
را کاهش دهد .همچنین انتشار آمونیاک از کود نیتروژن بستگی به عوامل متعددی دارد که با ورود نیتروژن به محیط زیست با
افزایش  PHخاک افزایش می یابد،که اگر کودها در خاک ترکیب شوند ،این قبیل تلفات کاهش می یابند(اوره استثناست) ،کاربرد
کود نیتروژن در خاک های اسیدی ،آبیاری(پس از باران) بعد از اعمال کود زیان ها را کاهش می دهد ،همچنین شرایط
خشکی(درجه حرارت باال ،سرعت باد باال ،رطوبت کم) باعث کاهش تلفات (ورود نیتروژن به محیط زیست)می شوند(بوجیسمان و
همکاران .)11۱۱ ،اما خطر ناشی از آن همچنان باقی می ماند زیرا که این اقدامات به اندازه ی کافی برای کاهش آلودگی به کمتر از
آستانه های حیاتی محیطی کافی نیست(بودیرسکی و همکاران .)211۵ ،در اتحادیه اروپا دستور العمل نیترات  EEC/91/676از 12
دسامبر  1111در رابطه با حفاظت از آب و پیشگیری و کاهش آلودگی ناشی از نیترات از منابع کشاورزی تصویب شد  ،که این یک
اقدام زیست محیطی برای جلوگیری از بروز بیشتر چنین آلودگی هایی در آینده بود و یکی از مقررات مندرج در دستورالعمل آب
آشامیدنی این بود که حداکثر غلظت مجاز نیترات در آبهای سطحی و زیرزمینی نباید بیشتر از  ۴1میلی گرم در لیتر در  1۴درصد
از اندازهگیریها و  7۴میلی گرم در لیتر در  ۴درصد باقیمانده باشد ،همچنین مقدار آستانه توصیه شده  2۴میلی گرم بر لیتر است.
این آئین نامه همچنین مناطق آسیب پذیر نیترات را مناطقی از زمین که آبهای آن تحت تاثیر آلودگی نیترات قرار می گیرد
تعریف میکنند .در این مناطق کشاورزان ملزم به پیروی از اقداماتی که در برنامه طراحی شده اند ،برای بازگرداندن کیفیت آب
هستند(آرازو ;211۱ ،لیپ و همکاران ;2117 ،کمپلینگ و همکاران ;211۴ ،اندرسون و همکاران ;211۵ ،لیپ و همکاران;2111 ،
انما و همکاران.)211۵ ،
عالوه بر این موارد تکنیک های مدیریتی برای محدود کردن ورود نیتروژن با توجه به حفظ نیاز تولید محصول برای ادامه در
سیستم تولید محصول باید گنجانده شود ،برخی از گزینه های مدیریتی که در کاهش ورود نیتروژن به سیستم های کشت بدون
کاهش تولید مفیدند در زیر آمده اند:
تطابق عرضه نیتروژن با نیاز محصول :با استفاده از آزمایش خاک/گیاه برای تعیین نیازهای کود ،بهینه سازی طرح تقسیم کاربرد
یا تطابق کاربرد نیتروژن با هدف کاهش تولید در مناطقی که تولید بیش از حد دارند.
محکم کردن روند چرخه نیتروژن توسط یکپارچه سازی سیستم های حیوانات و تولید محصول به استفاده از کود حیوانی در
تولید محصول ،حفظ بقایای گیاهی نیتروژن در سایت تولید و یا به حداقل رساندن دوره های زرد برای محدود کردن تجمع نیتروژن
معدنی
استفاده از سیستم های کوددهی پیشرفته مانند انتشار کنترل شده ی کودها ،مکان کودها زیر سطح خاک ،محلول پاشی کودها،
مهار کننده های نیتروفیکاسیون یا مطابقت نوع کود به بارش های فصلی.
بهینه سازی خاک ورزی ،آبیاری و زهکشی
بهینه سازی پروتئین حیوانی در رژیم غذایی انسان(موسیر و همکاران.)2111 ،
همچنین اقدامات زیر پتانسیل قابل توجهی برای کاهش آلودگی نشان می دهند:
کاهش تلفات مواد غذایی خانگی و بازیافت پسماندهای مواد غذایی و فاضالب ها به عنوان کود ،سهم کمتر کالری های حیوانی
در رژیم غذایی ،بهره وری حیوانات به وسیله ی بهبود تغذیه و بازیافت بیشتر سهم کود حیوانی و کوددهی کارآمد مزارع که اثر
ترکیبی از همه اقدامات کاهش دهنده ی تلفات نیتروژن واکنشی است می تواند به میزان  1۴ Tgتا سال  21۴1کاهش
دهد(بودیرسکی و همکاران.)211۵ ،

نتیجه گیری
نیتروژن مادهی مغذی ضروری برای تولید کافی محصوالت کشاورزی و تغذیه انسانهاست .اما استفاده از آن در کشاورزی
مشکالتی را به همراه دارد که منجر به آسیبهای شدیدی به محیط زیست و سالمت انسانها میشود و از جمله مسائلی است که
کشاورزی را به یکی از یزرگترین آلوده کنندههای محیط زیست تبدیل کرده است که با بهبود مدیریت آن میتوان اثرات منفی
ناشی از آن را کاهش داد .در این میان اقداماتی برای کاهش آلودگی های ناشی از کاربرد کود نیتروژن وجود دارد که شامل :کم
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خاکورزی خاک مزرعه ،نگهداشتن بیش از  ۳1درصد باقیمانده محصوالت قبلی در مزرعه ،استفاده از کودهای آلی به عنوان
جایگزینی برای کود نیتروژن ،انجام عمل آزمون خاک ،توجه به نوع آبیاری و مدیریت کردن آن برای حداکثر کارایی که کمترین
آبشویی نیتروژن را به همراه داشته باشد ،تعیین میزان نیاز به خاک به مواد مغذی و استفاده از سیستمهای پیشرفته کوددهی،
میباش د .اما در بیشتر کشورها به اثرات منفی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی از جمله کود ازته توجهی نمیشود .اثراتی که شاید
کشاورزان از آن آگاهی کافی ندارند که این موضوع تمهیداتی شامل توجه به رعایت مسائل زیست محیطی و آتوانمند ساختن
کشاورزان جهت کاربرد صحیح و نوع منا سب کود ،آموزش کشاورزان و آگاهی دادن به آنها در رابطه با اثرات منفی کاربرد این نوع
ماده ی مغذی ،همچنین ارائه تسهیالت الزم از طرف دولت برای جایگزینی مواد مغذی با اثرات منفی کمتر ،جهت رفع این مشکل
ضروری بنظر میرسد .از طرفی بخش ترویج و آموزش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با بخشهای اجرایی مرتبط با کشاورزان
می تواند در جهت ایجاد دانش استفاده صحیح و کاربرد کارامد کودهای شیمیایی در جهت حفظ محیط زیست نقش بسزایی داشته
باشد از جمله روش ههایی که نظام ترویج کشاورزی در جهت کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و آگاهسازی کشاورزان از اثرات
مخرب این کودها از جمله اثرات منفی کود نیتروژن میتوانند به کارگیرند شامل :ارایه پیامها و توصیهها ،خدمات مشاورهای ،بهره
گیری از رهیافتهای ترویجی برای ارایه اطالعات و معرفی جایگزین های مغذی کارامدتر با اثرات منفی کمتر به کشاورزان با استفاده
از مزارع نمایشی باشد .عالوه بر این نظام ترویج و آموزش کشاورزان میتوانند در کمک به پیشگیری افزایش نیاز خاکها به موادمغذی
و کودهای شیمیایی نقش داشته باشد که در این راستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد :عدم برداشت مکرر محصول از زمین،
جلوگیری از رشد و نمو علفهای هرز که بخش اعظمی از مواد مغذی خاکهارا به خود اختصاص میدهند ،اموزش کشاورزان جهت
جلوگیری از ورود روانابها به مزارع و فرسایش خاکها چرا که این موارد عناصر غذایی خاکها را کاهش میدهند و نیاز به کاربرد
کودهای شیمیایی از جمله کود نیتروژن را دو چندان میکنند.
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