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چکـیده
امروزه توجه به بحث آلودگیهای زیست محیطی ناشی از زبالهها و عواقب خطرناک روشهای دفع غیر اصولی که موجب
بروز انواع بیماری ها بهدلیل ورود شیرابه زبالهها به خاک و منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است ،در کشورهای
پیشرفته مدیریت صحیحی برای جمع آوری زباله و تفکیک از مبدأ صورت گرفته است؛ اما متاسفانه در کشورهای در حال
توسعه ،از جمله ایران ،هنوز توجه کافی به این مهم صورت نگرفته و زبالهها در اکثر مناطق شهری و حتی روستایی،
مشکل آفرین شده اند .در این تحقیق با توجه به مهم بودن مسئله تفکیک از مبدا در شهرستان دماوند ،مطالعاتی در
خصوص نحوه جمع آوری و دفع پسماندها صورت گرفت و با اطالعات به دست آمده ،پرسشنامهای در چهار دسته نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید تهیه شد .با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و
خارجی در وضعیت پسماند این شهرستان ،چون نمره به دست آمده از عوامل داخلی  2.451و نمره به دست آمده از عوامل
خارجی  2.158می باشد ،طبق اصول این ماتریس ،موقعیت استراتژیک تفکیک پسماند شهرستان دماوند در منطقه تدافعی
قرار می گیرد؛ زیرا ضعف و تهدیدها به ترتیب از قوتها و فرصتها بیشتر می باشند

واژگـان کلـیدی :پسماند ،دماوند ،تفکیک ،سوات ،نقاط ضعف ،نقاط تهدید ،نقاط قوت ،نقاط فرصت

 -1کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست،گرایش آلودگی محیط زیستSaratavolli66@gmail.com :
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تاریخ تحول در مدیریت مواد زاید جامد شهری در کشورهای صنعتی به دهه  1930برمی گردد .در آن زمان عالوه بر جمع
آوری و حمل و نقل زباله به خارج از شهرها ،دفن زباله در زمین و پوشاندن آن با خاک مطرح شد .تا قبل از دهه  1970به زباله به
عنوان ماده دورریز نگاه می شد که باید از محیط شهری دفع می گردید .بعد از بحران نفتی اعراب در  1970و کنفرانس سران در
 1972در استکهلم که به موضوع محیط زیست اختصاص داشت ،صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی و بازیافت مواد از زباله های
شهری مورد توجه کشورهای صنعتی و مجامع بین المللی قرار گرفت .بنابراین بازیافت مواد جایگاه ثابتی در سیستم های مدیریت
مواد زاید جامد پیدا کرد .با گذشت زمان و پیشرفت در تفکر و اقدامات بازیافت مواد ،کم کم پردازش هم به این سیستم ها افزوده
شد .امروز پردازش و بازیافت عالوه بر دارا بودن جایگاه ثابت در سیستم های مدیریت مواد زاید به صورت مستمر از ابتدا تا انتهای
این سیستم ها در جریان بوده و روح حاکم بر این سیستم ها پردازش و بازیافت است( .عبدلی .)1387 ،با توجه به مسائل محیط
زیست و از جمله مهندسی زباله این موضوع هماکنون در سطح جهان به عنوان یک موضوع بسیار مهم بهداشتی اقتصادی مطرح
است که تنها عملیات بازیافت آن ،در تکنولوژی جمعآوری و دفع زباله انقالبی را به وجود آوردهاست .ایجاد قوانین دقیق و مستحکم
زباله از سال  1975به بعد به علت انتشار بیماریهای صعبالعالج چون سرطان و سکته  ،...خود دلیلی بر این مدعاست .تداخل زباله
های خانگی با بسیاری از مواد زاید شیمیایی و خطرناک که هماکنون به شکلهای گوناگون در صنایع و منازل مسکونی مورد
استفاده قرار میگیرند ،موجب گردیده است که مشکالت جمعآوری و دفع زباله دو چندان شود .وجود  48000نوع مواد زاید
شیمیایی در زبالههای شهری و تایید سرطانزایی  500نوع از این مواد بر این ادعا میافزاید که تنوع مواد متشکله زباله خود تنوع
مشکالت زیستمحیطی خاصی را دربر دارد .عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به مواد زاید ،در بیشتر کشورهای جهان گناهی
نابخشودنی است که جریمههای سنگین در بر داشته و توسط پلیس محلی و دادگاه ایالتی قابل پیگیری است( .عمرانی.)1389 ،
شهرستان دماوند به لحاظ قدمت ،ساختار و نوع بافت مسکونی_شهری ،عمدتا بدون برنامه ریزی و ضرورت طراحی سیستم
مدیریت پسماندها ،خصوصا پسماندهای خشک احداث گردیده است .همچنین هزینه های سرسام آور جمع آوری ،انتقال و دفن
پسماند ،و عدم شناخت مردم از نحوه صحیح تفکیک زباله و نا آگاهی از عواقب ناگوار آلودگی های زباله در زندگی ،موجب
مشکالت بی شماری در این خصوص گردیده است .اماکن دپوی پس ماندهای حاصل از زندگی روزمره ،تهدیدی جدی برای محیط
زیست ،سالمت جامعه و آلودگی سفره های زیرزمینی محسوب می شود .همچنین شهرستان دماوند به لحاظ وسعت زیاد و
برخورداری از آب وهوای دلپذیر به ویژه در فصل تابستان و بهار ،افزایش تعداد باالی جمعیت و همچنین وجود ویالها و خانه های
دوم افرادی که برای گذراندن تعطیالت به این شهرستان خوش آب و هوا می آیند ،موجب شده که تولید زباله افزایش یافته و به
دلیل نبود یک سیستم مدیریتی جامع و استاندارد ،از سال ها پیش زباله ها مشکل افرین بوده ،به طوری که بدون توجه به معضالت
زیست محیطی ،این زباله ها در محلی به نام گندک واقع در رودهن دپو می شده است .با توجه به وجود انواع بیماری ها در
خصوص بازیافت غیر بهداشتی از سطل ها و مراکز انباشت زباله ،لزوم شناخت مشکالت و موانع موجود برای کاهش آلودگی های
حاصل از پسماندها با ارائه الگوهای صحیح و نوین مدیریت مطابق با بافت مسکونی و فرهنگی ،اقتصادی که بتواند نیازهای
مسئولین و مجریان خدمات شهری را با هزینه های مقبول موجب گردد و رضایت شهروندان و ایجاد محیط زیستی سالم را در پی
داشته باشد امری ضروری است .این الگوی طراحی بایستی به گونه ای ارائه و طراحی گردد که موجب جلب مشارکت بیشتر
شهروندان به خصوص زنان و افزایش میزان جمع آوری پسماند های خشک گردد .با شناخت دقیق از میزان تولید پسماند و نحوه
جمع آوری می توان راهکارهایی برای تفکیک و کاهش زباله ها در مبدا ارائه داده و با تدوین راهبردهای مدیریتی برای پسماندهای
شهرستان دماوند چاره جست .در این تحقیق با توجه به وضعیت نامناسب جمع آوری و دفع پسماند در این شهرستان و نیز آلودگی
های ایجاد شده در محیط زیست ،با توجه به میزان باالی تولید پسماند چالش های موجود در خصوص عدم مدیریت صحیح در
تفکیک و جمع آوری زباله ها شناسایی شده و سپس راهبردهایی برای کاهش اثرات سو ناشی از الودگی پسماندها تهیه خواهد شد.

 -2مواد و روشها
در این تحقیق ،ابتدا به بررسی و شناسایی عوامل محیطی شامل محیط داخلی و محیط خارجی مدیریت پسماندهای شهرستان
دماوند پرداخته شد .شناخت کلیه متغیرهای موجود در محیط داخلی و محیط خارجی مدیریت پسماند این شهرستان از طریق
تکمیل پرسشنامه ،بررسی گزارشات ،اسناد و مدارک موجود ،طرح های مدیریت پسماند ،مصاحبه با مدیران و کارشناسان مدیریت
پسماند و بازدیدهای میدانی از فعالیتهای مربوط به مدیریت پسماند حاصل گردید .پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی ،لیستی
از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای مربوط به مدیریت پسماند مشخص شد و سپس به تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل
داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس ارزیابی مذکور پرداخته شد (عمرانی و همکاران.)1389،
2

یکی از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک بوده که با استفاده از ارزیابی و تحلیل وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان مورد
SWOTماتریس
استفاده قرار گرفته و کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی شود .این ماتریس برای اولین بار در سال 1950
توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نام های جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد.
 SWOTچهار واژۀ عبارات قوت ها( ، )Strengthsضعف ها( ، )Weaknessesفرصت ها ( )Opportunitiesو تهدیدات
( )Threatsاست .گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت ،اهداف و ماموریت های سازمان است و پس از آن می
توان از طریق تحلیل  SWOTکه یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است ،برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با
محیط آن باشد (امانی .)1389 ،با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل میشود که اوالً به تجزیه تحلیل محیطهای داخلی و
خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوت های سازمان را با فرصت های محیطی متوازن سازد( .نمودار .)1

تهیه ماتریس های عوامل داخلی و خارجی شامل مراحل زیر است:
ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف نوشته میشوند و به این عوامل ضریب داده میشود .از صفر(اهمیت ندارد) تا ( 1بسیار مهم
است) .ضریب داده شده به هر عامل ،بیانگر اهمیت نسبی آن در موفقیت بوده و به هر یک از عاملها نمره  1تا  4داده میشود.
نمره یک بیانگر ضعف اساسی ،نمره  2ضعف کم ،نمره  3بیانگر نقطه قوت و نمره  4نشان دهندهی قوت بسیار باالی عامل مورد
بحث میباشد .برای تعیین نمره نهایی هر عامل ،ضریب هر عامل در نمره آن ضرب میشود .مجموع نمره نهایی هر عامل محاسبه
و نمره نهایی سازمان مشخص میشوند .در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی اگر نمره نهایی از (2/5میانگین  1تا  )4بیشتر باشد ،به
ترتیب نقاط قوت از نقاط ضعف بیشتر است و اگر جمع نمره نهایی از  2/5کمتر است ،نقاط قوت از نقاط ضعف کمتر است( .عمرانی
و همکاران ،1389 ،کرباسی و همکاران .)1386 ،در این بررسی از نرمالیزه کردن برای وزندهی استفاده شده است ،به نحوی که
باالترین امتیاز در ماتریسها  5در نظر گرفته شد و سپس به نرمال کردن ضرایب اقدام گردید .در این صورت جمع ضرایب وزنی
نرمال شده مساوی یک باشد .شیوه نرمالیزه کردن ضرایب به شرح زیر است:
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-3بحث و نتایج
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پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای تفکیک پسماند را مشخص کرده و در
ماتریس های عوامل درونی و خارجی برای هریک از این عوامل ،امتیازی برحسب اهمیتی که هر یک از این عوامل در تفکیک
پسماند دارند در نظر گرفته می شود به نحوی که باالترین امتیاز در ماتریس عوامل داخلی و در ماتریس عوامل خارجی عدد  5یا
همان اهمیت خیلی زیاد میباشد.
درمرحلۀ بعد به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص داده میشود .در اینجا از
نرمالیزه کردن برای وزن دهی استفاده شده است .ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت نسبی آن در موفقیت است ،صرفنظر
از اینکه آیا عامل مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت و ضعف داخلی سازمان به حساب آید باید به عاملی که دارای بیشترین اثر در
عملکرد سازمان است باالترین ضریب را داد .سپس وضع موجود هر عامل را با امتیاز بین 1تا  =1( 4ضعیف =2 ،متوسط =3 ،باالتر
از متوسط =4 ،بسیار خوب) تع یین کرده که به آن امتیاز وضع موجود گفته می شود .اگر مدیریت سازمان در پیک استننقاط ضعف،
یا تهدیدها باشد ،امتیاز باالیی در خصوص نقطۀ ضعف ،یا تهدید به خود اختصاص می دهد و بر عکس اگر نقاط قوت و فرصتها به
خوبی مدیریت نشود ،امتیاز پایین دریافت می کند .بنابراین امتیاز هر عامل را محاسبه کرده که بدین منظور امتیاز هر ردیف از
عوامل درونی و بیرونی سازمان را در وزن نرمالیزه شده ضربدر یک ستون جدید درج میشود .اگر این عددکمتر از  2.5باشد این بدان
معناست که فعالیتهای مدیریت پسماند شهرستان دماوند از نظر عوامل درونی دارای ضعف است .همچنین مؤید آن است که
مدیریت شهری شهرستان دماوند در خصوص استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدهای گردشگری به خوبی عمل نمیکند .در این
مرحله با استفاده از ابزار پرسشنامه مهمترین نقاط قوت و ضعف(عوامل درونی) و فرصتها و تهدیدها (عوامل بیرونی) از دیدگاه
کارشناسان و متخصصان شهرداری و محیط زیست ،شناسایی و سپس از طریق نرمالیزه کردن اقدام به تعیین میزان اهمیت وزن
عوامل تعیین شده نموده که تفکیک مهمترین ویژگیهای محیط درونی و بیرونی شهرستان دماوند در جدول شماره 1نشان داده
شده است
جدول  -1تعریف متغیرهای زبانی
متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی قطعی شده

خیلی زیاد

()1،.25،0

()9375

زیاد

()75،.15،.15

()75

متوسط

()5 ،.25،.25

().5

کم

()25،.15،.15

().25

خیلی کم

()0،.0،.25

()625

پس از گردآوری دادهها ،از طریق پرسشنامه ،باضرب تعداد پاسخ های به دست آمده هر شاخص در اعداد قطعی وتقسیم نتیجه
بر تعداد پاسخ دهندگان ( 18کارشناس) ،وزن هر شاخص به دست میآید .با تقسیم نمودن وزن هر شاخص بر مجموع وزن شاخص
ها ،وزن نرمال شده حاصل میشود (جدول شماره .) 2

4

جدول-2نتایج شمارش پاسخهای نظرسنجی
کم

متوسط

زیاد

0
0

0
2

3
5

10
6

5
5

1

2

7

5

3

1

3

9

5

0

0

4

7

3

4

1
1
2
3
2
1
0

5
5
6
2
8
2
4

8
7
5
9
8
6
3

3
4
6
3
0
8
9

1
1
0
1
0
1
2

0

2

11

5

0

0
2

5
3

6
7

7
5

0
1

1

2

13

2

0

0
0
0

5
3
4

8
10
11

5
5
3

0
0
0

0

5

8

4

1

عوامل خارجی

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

 O1ایجاد اشتغال و کارآفرینی
 O2گرایشهای واحدهای تولیدی -صنعتی در جهت ارتقای مقررات محیط زیستی
 O3ایجاد و تقویت نهادهای مردمی در راستای اجرای اهداف مدیریت پسماند
 O4افزایش اعتماد مردم به عملکرد مدیریت شهری
 O5افزایش درجه خلوص زباله و تولید کمپوست مرغوبتر
 O6کاهش آلودگیهای ناشی از تولید زباله و حفظ محیطزیست
 O7صرفه جویی در هزینههای جمع آوری و حمل و نقل زباله
 O8ارتقاء فرهنگ شهروندی
O9افزایش بودجه و ارتقاء عملکرد خدمات شهری در نتیجه کاهش هزینههای مدیریت پسماند
O10افزایش آگاهیهای اجتماعی نسبت به مسائل محیطزیست
 T1وجود بحرانهای اقتصادی در کالبد جوامع شهری در منطقه
T2عدم همکاری کلیه ارگانها ،مؤسسات وآموزش های عمومی
T3زمانبر بودن راههای اجرایی رسیدن به اهداف
T4مشکالت مربوط به فرهنگسازی عمومی
 T5فقدان یا نقص ان دستورالعملهای مدیریت مواد زائد جامد
 T6احتمال تولید کاالهای آلوده و تهدید سالمت افراد در پی تفکیک غیر اصولی پسماند
 T7هزینه باالی پیمانکار و مشاور
 T8نبود قوانین تشویقی و تنبیهی
 T9نبود زیرساختهای مناسب اجرایی در باالدست و صنایع بازیافت در پایین دست
 T10هزینه بر بودن ایجاد فرهنگ صحیح تولید و تفکیک پسماند

0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

6
9
6
2
7
4
2
1
4
2
2
3
0
4
3
1
0
1
0
2

6
8
9
13
8
4
5
6
5
7
10
9
6
5
8
8
7
8
8
5

5
1
1
3
3
8
11
8
6
9
6
5
11
11
7
6
9
5
7
10

1
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
1
1
2
0
3
2
3
3
1

عوامل داخلی
S1عزم جدی شهرداری برای حل مشکالت پسماند و همکاری با سایر ارگانها در این زمینه
 S2ایجاد اداره مدیریت پسماند در ساختار تشکیالتی شهرداری
 S3آغاز کاربست راهبرد تفکیک از مبدأ در مدیریت ذخیرهسازی و جمع آوری
 S3پسماندهای شهری
S4کاهش تصدیگری اداره مدیریت پسماند در اجرای فعالیتهای مدیریت پسماند
S5پتانسیلهای علمی مناسب جهت ارتقای سطح آموزش و اطالع رسانی در زمینه مدیریت
پسماند
S6وجود متخصصین محیط زیست و کارشناسان مجرب در اداره مدیریت پسماند شهرداری
 S7زمینه همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
 S8و آمار و آنالیز اطالعات  MISاستفاده از سیستم
 S9همکاری نهاد آموزش و پرورش در فرهنگسازی
S10مهیا بودن امکانات نرمافزاری و سختافزاری
W1هزینه بر بودن طرحهای تفکیک پسماندها و زیانآور بودن مشاغل مرتبط
 W2هزینههای آموزش و تحقیق و توسعه
 W3عدم انجام مطالعات مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه در دماوند مطابق با آییننامه
اجرایی قانون مدیریت پسماندهای کشور
 W4فقدان سیستم جامع آمار و اطالعات کمی و کیفی پسماندهای الکترونیکی
W5عدم امنیت شغلی در بین آموزشگران و غرفهداران
 W6عدم پوشش کافی در خصوص تحویل مخازن و کیسههای جمع آوری پسماندهای
خشک به شهروندان
W7تغییرات مکرر در سیستم مدیریت و اساسنامه و آییننامههای مرتبط و چارت سازمانی
 W8عدم همکاری و مشارکت مردم
W9عدم برنامهریزی بهداشت شغلی و روانی کارکنان و پیمانکاران
 W10فقدان پشتیبانیهای الزم تأمین امکانات ،تجهیزات و منابع مالی(بودجه مصوب) برای
مدیریت پسماند

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)7 :جلد اول ،بهــار 1398

خیلی
کم

خیلی
زیاد

5

پس ازگردآوری دادهها ،با ضرب تعداد پاسخ های به دست آمده هرعامل و شاخص در اعداد قطعی و تقسیم نتیجه بر تعداد
پاسخدهندگان،وزن هر شاخص به دست می آید .با تقسیم وزن هر شاخص بر مجموع وزن شاخص ها ،وزن نرمال شده حاصل می-
شود .به عنوان مثال وزن یا امتیاز عامل هزینههای آموزش و تحقیق و توسعه به این ترتیب محاسبه شد.
)(3

0 ∗ 0.0625 + 4 ∗ 0.25 + 3 ∗ 0.5 + 9 ∗ 0.75 + 2 ∗ 0.9375
= 0.6180
18
شاخص هر وزن
0.8125
= وزن نرمال شده
=
= 0.214699
)(4
3.784375
مجموع وزن شاخص ها
= وزن

در تکمیل جدول تحلیل عوامل داخلی ،در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت هر مؤلفه و مقایسه این مؤلفهها با یکدیگر،
ضریب اهمیت بین صفر و یک به آن مؤلفه اختصاص داده میشود .مقدار این ضرایب باید به گونهای باشد که مجموع ضرایب
مؤلفهها ،یک باشد .در ستون سوم با توجه به عالی یا معمولی بودن قوتها به ترتیب رتبه  4یا  3و با لحاظ جدی یا معمولی بودن
ضعفها به ترتیب رتبه  1یا  2اختصاص داده می شود .در صورتی که جمع کل امتیاز نهایی عوامل داخلی در این جدول بیش از 2.5
باشد ،قوتهای پیش رو بر ضعفهای آن غلبه خواهد داشت و چنانچه این امتیاز کمتر از  2.5باشد ،بیانگر غلبه ضعفها بر قدرتها
خواهد بود .نتایج در جدول شماره  3ارائه گردیده است.

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)7 :جلد اول ،بهــار 1398
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جدول -3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
عوامل استراتژیک داخلی

وزن

نقاط قوت
 S1عزم جدی شهرداری برای حل مشکالت پسماند و همکاری با
0.7604
سایر ارگان ها در این زمینه
S2ایجاد اداره مدیریت پسماند در ساختار تشکیالتی شهرداری
0.6771
S3آغاز کاربست راهبرد تفکیک از مبدأ در مدیریت ذخیرهسازی و
0.5903
جمع آوری پسماندهای شهری
S4کاهش تصدیگری اداره مدیریت پسماند در اجرای
0.5035
فعالیتهای مدیریت پسماند
S5پتانسیلهای علمی مناسب جهت ارتقای سطح آموزش و اطالع
0.5833
رسانی در زمینه مدیریت پسماند
S6وجود متخصصین محیط زیست و کارشناسان مجرب
0.4722
در اداره مدیریت پسماند شهرداری
 S7زمینه همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
0.4861
 S8استفاده ازسیستم MISجهت آمار و آنالیز و اطالعات
0.4792
 S9در فرهنگسازی همکاری نهاد آموزش و پرورش
0.4653
S1مهیا بودن امکانات نرمافزاری و سخت افزاری
0.3403
نقاط ضعف
W1هزینه بر بودن طرحهای تفکیک پسماندها و زیان آور بودن
0.5833
مشاغل مرتبط
W2هزینههای آموزش و تحقیق و توسعه
0.6181
W3عدم انجام مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه در
0.5417
دماوند مطابق با آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندهای کشور
W4فقدان سیستم جامع آمار و اطالعات کمی و کیفی پسماندهای
0.5278
الکتریکی
 W5عدم امنیت شغلی در بین آموزشگران و غرفه داران
0.5035
W6عدم پوشش کافی در خصوص تحویل مخازن و کیسههای
0.4757
جمع آوری پسماندهای خشک به شهروندان
 W7تغییرات مکرر در سیستم مدیریت و اساسنامه و آیین نامه
0.5000
های مرتبط و چارت سازمانی
W8عدم همکاری و مشارکت مردم
0.5278
 W9عدم برنامهریزی بهداشت شغلی و روانی کارکنان و پیمانکاران
0.4861
W10فقدان پشتیبانیهای الزم جهت تأمین امکانات تجهیزات و
0.5104
منابع مالی (بودجه مصوب) برای مدیریت پسماند
جمع کل
10.6319

وزن نرمال شده

امتیاز وضع
موجود (رتبه
بندی)

امتیاز وزن دار
(نمره نهایی)

0.0715

3

0.2146

0.0637

4

0.2547

0.0555

3

0.1666

0.0474

4

0.1894

0.0549

3

0.1646

0.0444

3

0.1332

0.0457
0.0451
0.0438
0.0320

3
3
4
3

0.1372
0.1352
0.1750
0.0960

0.0549

2

0.1097

0.0581

2

0.1163

0.0509

1

0.0509

0.0496

2

0.0993

0.0474

1

0.0474

0.0447

1

0.0447

0.0470

2

0.0941

0.0496
0.0457

1
2

0.0496
0.0914

0.0480

1

0.0480

1

-

2.4180

در تکمیل جدول تحلیل عوامل خارجی ،در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت هر مؤلفه و مقایسه این مؤلفهها با یکدیگر،
ضریب اهمیت بین صفر و یک به آن مؤلفه تعلق می گیرد .مقدار این ضرایب باید به نحوی باشد که مجموع ضرایب مؤلفهها ،یک
باشد .در ستون سوم با توجه به عالی یا معمولی بودن فرصتها به ترتیب رتبه  4یا  3و با لحاظ جدی یا معمولی بودن تهدیدها به
ترتیب رتبه  1یا  2اختصاص داده می شود .در صورتی که جمع کل امتیاز نهایی عوامل خارجی در این جدول بیش از  2.5باشد،
فرصتهای پیش رو بر تهدیدهای آن غلبه خواهد داشت و چنانچه این امتیاز کمتر از  2.5باشد ،بیانگر غلبه تهدیدها بر فرصتها
خواهد بود (جدول شماره .)4
جدول -4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
عوامل استراتژیک خارجی

وزن

وزن نرمال
شده

امتیاز وضع موجود
(رتبهبندی)

امتیاز وزن دار
(نمره نهایی)

فرصتها
 O2گرایشهای واحدهای تولیدی -صنعتی در جهت ارتقای
مقررات زیستی

0.3889

0.0336

3

0.1345

0.3819

0.0330

3

0.0991

0.5139

0.0444

4

0.1778

0.4444

0.0384

3

0.1153

0.6042

0.0523

4

0.1568

0.6250

0.0541

4

0.1622

0.6215

0.0538

4

0.1613

0.5521

0.0477

4

0.1910

0.5972

0.0517

3

0.1550

 O3ایجاد و تقویت نهادهای مردمی در راستای اجرای اهداف
مدیریت پسماند
 O4افزایش اعتماد مردم به عملکرد مدیریت شهری
 O5افزایش درجه خلوص زباله و تولید کمپوست مرغوب-
تر
 O6کاهش آلودگیهای ناشی از تولید زباله و حفظ محیط
زیست
 O7صرفه جویی در هزینههای جمع آوری و حمل و نقل
زباله
 O8ارتقاء فرهنگ شهروندی
O9افزایش بودجه و ارتقاء عملکرد خدمات شهری در نتیجه
کاهش هزینههای مدیریت پسماند
 O10افزایش آگاهیهای اجتماعی نسبت به مسائل
محیطزیست

تهدیدها
 T1وجود بحرانهای اقتصادی در کالبد جوامع شهری در
منطقه
T2عدم همکاری کلیه ارگانها ،مؤسسات وآموزش های
عمومی
 T3زمانبر بودن راههای اجرایی رسیدن به اهداف
T4مشکالت مربوط به فرهنگسازی عمومی
 T5فقدان یا نقص ان دستورالعملهای مدیریت مواد زائد
جامد
T6احتمال تولید کاالهای آلوده و تهدید سالمت افراد در پی
تفکیک غیر اصولی پسماند
 T7هزینه باالی پیمانکار و مشاور
 T8نبود قوانین تشویقی و تنبیهی
T9نبود زیرساختهای مناسب اجرایی در باالدست و صنایع
بازیافت در پایین دست
T10هزینه بر بودن ایجاد فرهنگ صحیح تولید و تفکیک
پسماند
جمع کل

0.5556

0.0480

2

0.0961

0.5521

0.0477

2

0.0955

0.6771
0.7569

0.0586
0.0655

2
2

0.0586
0.1309

0.5556

0.0480

1

0.0480

0.6424

0.0556

2

0.0556

0.6736
0.6042

0.0583
0.0523

2
1

0.1165
0.0523

0.6701

0.0580

1

0.1159

0.6354

0.0550

2

0.0550

11.5625

1

-

2.3096
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 O1ایجاد اشتغال و کارآفرینی

0.5104

0.0441

3

0.1324

بررسیهای قبل و بعد از تهیه ماتریس ،چنین امکاناتی را بوجود میآورد که اثرات مورد انتظار تصمیمات استراتژیک بر سیستم
پیشبینی گردد .ماتریس استراتژیها و اولویتهای اجرایی بر اساس استقرار دادهها در دو بعد اصلی شکل میگیرد و اولویتهای
اجرایی ،این نمرات در یک طیف دو بخشی قوی( 2/5تا  )4و ضعیف ( 1تا  )2/5طبقهبندی میشوند .در این ماتریس چنانچه
موقعیت منطقه مورد مطالعه از نظر نمرات عوامل خارجی و داخلی در ناحیه اول نمودار باشد ،استراتژی تهاجمی ،اگر در ناحیه دوم
باشد ،استراتژی رقابتی ،چنانچه در خانه سوم باشد ،استراتژی محافظه کارانه و سرانجام اگر در ناحیه چهارم باشد ،استراتژی تدافعی
پیشنهاد میگردد.
7

نمودار  -2ماتریس استراتژیها و اولویتهای اجرایی SWOT
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چون جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور Xها 2/4180 ،و جمع امتیاز به دست آمده از عوامل خارجی بر روی محور
Yها 2/3096 ،می-باشد ،بنابراین طبق اصول مدیریت استراتژیک ،موقعیت استراتژیک منطقه مورد مطالعه در ناحیه دوم نمودار
تعیین میگردد که متناسب با آن ،استراتژی-های تدافعی ( )WTانتخاب خواهند شد و در ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیک،
استراتژیهای این منطقه با ترکیبی از استراتژیهای دو منطقه احتمالی آن (  WOو  )STقرار خواهند گرفت (شکل .)1

شکل  -1تجزیه و تحلیل SWOTدر تفکیک پسماند از مبدا شهرستان دماوند

نتیجه گیری
مدل  SWOTیکی از ابزارهای بسیار مهم در فرآیند تدوین راهبرد است که بوسیله آن ،اطالعات مقایسه میشوند .همچنین با
استفاده از این ماتریس ،امکان تدوین چهار انتخاب یا استراتژی متفاوت از نظر درجه کنشگریهای متفاوت در فضا فراهم میشود؛
البته در جریان عمل ،برخی از استراتژیها با یکدیگر همپوشانی داشته و یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در میآیند
(حکمت نیا و میر نجف موسوی .)1385 ،با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل  ،SWOTبرای بحث تفکیک پسماندها منطبق
با شرایط منطقه مورد مطالعه(شهرستان دماوند) راهبردهای زیر در جدول شماره  5ارائه می گردد.
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جدول  -5ماتریس تحلیل عوامل استراتژیک SWOT

SWOT

قوت ها ()S

استفاده ازآگاهی زنان خانه دار برای تولید کمتر زباله و
مذاکرت در برنامه های مدیریت پسماند
ملزم ساختن شهروندان و ماموران جمع آوری برای رعایت
زمانبندی تعیین شده
اشاعه فرهنگ بازیافت و تبلیغات در خصوص استفاده از
محصوالت بازیافتی
 WTراهبردهای
ایجاد موقعیت برای جذب و مشارکت بخش خصوصی
برای مدیریت پسماندهای شهری
فرهنگ سازی و ارتقای آموزش عمومی برای تغییر الگوی
مصرف
تهیه طرح ها و برنامه های توجیه اقتصادی استفاده از
کاالهای بادوام
آموزش پرسنل شهرداری برای رعایت بهداشت فردی و
تفکیک زباله در هنگام جمع آوری
استفاده از فناوری های مناسب ،نیروی انسانی متخصص و
تجهیزات الزم برای جمع آوری پسماندها
آموزش اصول ایمنی به کارکنان شهرداری برای حمل و
نقل پسماندها
استفاده ازروش های کاهش آالینده های حاصل از محل
دفن

در این تحقیق با توجه به اطالعات بدست آمده از منطقه مورد مطالعه و نیز بازدیدهای میدانی انجام گرفته از سطح شهر در
خصوص نحوه جمع آوری زباله ها و صحیت با مسئولین مربوطه ،پرسشنامه ای تهیه شد که در آن مهم ترین عوامل موجود در 4
دسته نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در قالب مدل  SWOTتهیه گردید .از آنجا که وضعیت جمع آوری و ساماندهی
پسماندهای شهری در شهرستان دماوند نامطلوب هست و اصال تفکیک پسماند صورت نمیگیرد؛ لذا عوامل داخلی و خارجی موثر
بر اجرای این امر مهم بررسی گردید و همانطور که در ابتدای این فصل اورده شده است؛ بعد از بررسی پاسخنامهها ،مهم ترین
عوامل در هر  4دسته ،مشخص شدند .در این قسمت ،با توجه به اهمیت هر کدام از راهبردهای بدست آمده از این تحقیق ،با توجه
به اطالعات بدست امده از منطقه مورد مطالعه ،مهم ترین چالش ها و نتایج ان به طور مختصر ارائه می گردد .بر اساس جدول
های بدست آمده در این تحقیق ،در بخش تجزیه و تحلیل  ، SWOTجمع عوامل اصلی داخلی پس از ضرب نمرهها در ضریب ها
و جمع عوامل اصلی خارجی پس از ضرب نمره ها در ضریب های انها مشخص گردید که ضعف ها از قوت ها بیشتر و فرصت ها
نیز از تهدید ها بیشتر است و این به معنای موقعیت تدافعی در این تحقیق می باشد .پس از بررسی نتایج ،عوامل تاثیر گـذار در
خصـوص دستیبابی به شناخت چالش ها  ،موانع و راهبردهای تفکیک پسماند از مبدا در شهرستان دماوند شناسایی شدند .این
عوامل تاثیرگذار برای نیل به هدف مورد نظر براساس چهارچوب نظری ،کارشناسانی که مشاغل مرتبط در حوزه پسماند ها دارند،
شناسایی شدند و پرسشنامه ها توسط آنها تکمیل گردید و در ادامه مقایسات زوجی بین آنها صـورت گرفت .که این مقایسه
توسـط روش غربال سازی فازی وزن دهـی شـد .در نهایت با مشخص شـدن وزن هـر یـک از معیارهـا که با مقایسـات زوجـی
صورت گرفته بود؛ اولویت بندی بـین آن هـا صـورت پذیرفت .بر اساس تجزیه و تحلیل شرایط کنونی در جمع آوری پسماندها در
شهرستان دماوند با استفاده از ماتریس ، SWOTتصمیم گیران مجبور می شوند تا به تاثیر هر یک از عوامل مرتبط شناسایی شده،
بیشتر فکر نمایند و موقعیت را به صورت دقیق تر و عمیق تر از آن چیزی که به تنهایی نشان داده می شود ،تجزبه و تحلیل نمایند.
بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در وضعیت پسماند این شهرستان،
چون نمره به دست آمده از عوامل داخلی  2.451و نمره به دست آمده از عوامل خارجی  2.158می باشد ،طبق اصول این ماتریس،
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ضعف
ها()W

فرصت ها )(O
SOراهبردهای
تبلیغات در راستای ارتقای فرهنگ شهری برای
تفکیک و کاهش پسماند تولیدی
تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری و مداخله در
جمعآوری پسماندها
استفاده از ابزارهای قانونی به منظور اجرای بهتر
مدیریت پسماند
ارتقای سطح دانش مردم نسبت به فرآیند بازیافت از
طریق اجرای برنامههای مناسب آموزشی
 WOراهبردهای
وضع قوانین درخصوص کاهش و تفکیک زباله در
مبداء تولیدی
ارتقای سطح دانش زیست محیطی شهروندان برای
کاهش پسماندها ازطریق برنامه های آموزشی
تامین زیرساخت های الزم جهت مدیریت پسماند به
لحاظ مالی وفنی
واگذاری جمع آوری پسماندها به بخش خصوصی
توسعه مکانیزاسیون سیستمهای جمع آوری و حمل و
نقل پسماند
لزوم جداسازی محلهای دفن پسماندهای صنعتی و
بیمارستانی از پسماندهای شهری
لزوم انجام مطاعات مکانیابی برای تعیین محل دفن
جدید
اجرای مفاد قانون مدیریت پسماند در زمینه دفن
پسماندها

تهدید ها ))T
 STراهبردهای

9

موقعیت استراتژیک تفکیک پسماند شهرستان دماوند در منطقه تدافعی قرار می گیرد؛ زیرا ضعف و تهدیدها به ترتیب از قوتها و
فرصت ها بیشتر هستند.

پیشنهادات
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راهکارهای زیر جهت برنامه ریزی بهتر برای تفکیک پسماند از مبدا در این تحقیق ارائه می گردد:
 ..1ایجاد موقعیت برای جذب و مشارکت بخش خصوصی برای مدیریت پسماندهای شهری
 .2فرهنگ سازی و ارتقای آموزش عمومی برای تغییر الگوی مصرف
 .3تهیه طرح ها و برنامه های توجیه اقتصادی استفاده از کاالهای بادوام
 .4آموزش پرسنل شهرداری برای رعایت بهداشت فردی و تفکیک زباله در هنگام جمع آوری
 .5استفاده از فناوری های مناسب ،نیروی انسانی متخصص و تجهیزات الزم برای جمع آوری پسماندها
 .6آموزش اصول ایمنی به کارکنان شهرداری برای حمل و نقل پسماندها
 .7استفاده ازروش های کاهش آالینده های حاصل از محل دفن
 .8تهیه و توزیع کلیپهای آموزشی توسط شهرداری در زمینه آموزش تفکیک وجمعآوری پسماند
 .9استفاده از رسانههای عمومی به ویژه تلویزیون به منظور فرهنگسازی گسترده در راستای اجرای مفاد ماده  6قانون
مدیریت پسماند
 .10اولویت دادن به بانوان با توجه به نقش ایشان در تفکیک پسماند از مبدا و هم چنین کودکان و نوجوانان به منظور آموزش
بنیادین در جامعه به عنوان مخاطبین دورههای آموزشی
 .11اطالعرسانی درخصوص نوع ،زمان و مکان دورههای آموزشی از طریق پرتال شهرداری ،تبلیغات محیطی و ...
 .12استفاده بیشتر از روش آموزش تلفیقی
 .13ارتقای آگاهیهای تخصصی مدیران ،کارکنان و آموزشگران مرتبط با پسماند
 .14گسترش آموزشهای شهروندی در مراکزی مانند مهدهای کودک ،مدارس و بوستانها
 .15درج بیشتر مطالب آموزشی با موضوع تفکیک و بازیافت در جراید عمومی و منطقهای
 .16انتخاب آموزشگران و مربیان متخصص و توانمندتر
 .17کاربرد ابزار تشویق مانند اهدای جوایز یا اعمال تخفیف در عوارض پسماند ملک در صورت مشارکت فعال شهروندان در
تفکیک پسماند و ابزار بازدارنده مانند آگاهیرسانی در خصوص اعمال مفاد ماده  86قانون مدیریت پسماند و جرایم مربوطه برای
شهروندان خاطی.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
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بررسی روند بیابانزایی در اراضی مجاور دریاچه بختگان با استفاده از
سنجش از دور

مطهره اسفندیاری  ،1محمدعلی حکیم زاده* ،2عاطفه

جبالی3

تاریخ دریافت97/12/12 :
تاریخ پذیرش98/03/24 :
کد مقاله25462 :

چکـیده
بيابان زایي به تخریب اکوسيستمهاي شكننده و ناپایداري گفته ميشود که در اثر تبدیل کاربري یا فشار بر روي اراضي
توسط دخالتهاي انساني گسترش ميیابد و در نهایت منجر به کاهش توليد بيولوژیك ميگردد ،شور و سدیمي شدن
خاك نيز از جنبههاي مهم تخریب اراضي محسوب ميشود .هدف اصلي در این تحقيق ،بررسي روند تغييرات شوري ،و
تعيين ميزان گسترش شوري خاك در اراضي محدود به حوضه آبریز بختگان در مساحتي بالغ بر 20533هكتار ميباشد.
دادههاي رقومي ماهواره لندست ETM+مربوط به دو سري زماني 17 ،مي سال  2000ميالدي و  18مي سال 2009
ميالدي ،بعد از اصالح هندسي به عنوان ابزار اصلي تحقيق ،مورد استفاده قرار گرفته است با بكارگيري روش طبقهبندي
نظارت شده با روش نزدیكترین همسایه ،نقشههاي کاربري اراضي تهيه گردید .با استفاده از شاخصهاي  NDSIو
 ، NDVIنقشه شوري و پوشش گياهي مربوط به هر دو سري زماني تهيه و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت؛ در نهایت
مساحت هر طبقه و ميزان تغييرات آن محاسبه گردید ،نتایج حاصله نشان داد در طي یك دوره 9ساله %54 ،به مساحت
اراضي شور افزوده شده است ،این افزایش سطح به دليل کاسته شدن از سطح اراضي مرغوب کشاورزي است و پيشروي
شوري به سمت اراضي کشاورزي همچنان ادامه دارد؛ کاهش  41درصدي پوشش گياهي نيز بيانگر پيشرفت شدید
بيابانزایي درمنطقه مورد مطالعه است.

واژگـان کلـیدی :سنجش ازدور؛ بيابانزایي؛ شوري خاك؛ پوشش گياهي؛ بختگان

 -1دانشجوی دکتری بیابان زدایی دانشگاه یزد
 -2دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزدhakim@yazd.ac.ir :
 -3دانشجوی دکتری بیابان زدایی دانشگاه یزد
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بيابان زایي به تخریب اکوسيستمهاي شكننده و ناپایداري گفته ميشود که در اثر تبدیل کاربري یا فشار بر روي اراضي توسط
دخالتهاي انساني گسترش ميیابد و در نهایت منجر به کاهش توليد بيولوژیك ميگردد ( حكيم زاده و همكاران،)505 ،2014 ،
تخریب زمين تمامي زیست بوم را با توجه به فاکتورهایي از قبيل خاك ،منابع آب (سطحي و زیرزميني) ،جنگلها ،علفزارها (مراتع)،
اراضي کشاورزي (دیم ،آبي) و تنوع زیستي (جانوران ،پوشش گياهي و خاك) در بر گرفته ( فائو)2005 ، 1؛ تخریب خاك و پوشش
گياهي به عنوان یكي از شدیدترین مشكالت جهاني ،ساالنه در حدود  6ميليون هكتار از زمينهاي کشاورزي را غير حاصلخيز نموده
است( آسایو و همكاران.) 69 ،2009 ،2
شوري یكي از مشكالت خاکهاي خشك و نيمهخشك ميباشد بررسي تاریخچهءکشاورزي در جهان نشان ميدهد که بدون در
نظر گرفتن موازنه نمك ،کشاورزي بهویژه در مناطق خشك و نيمهخشك ،پایدار نميباشد( حكيم زاده)670 ،2014 ،؛ در این بين
انسان با برهم زدن توازن طبيعي محيط ،از طریق تخریب جنگلها ،مراتع و تبدیل آنها به اراضي کشاورزي ،نقش مؤثري را در
تخریب و از دست رفتن حاصلخيزي خاك داشته ،و اراضي را به سمت بياباني شدن سوق ميدهد ژوآ و همكاران .)173 ،2005 ،3از
جمله روشهاي بررسي تخریب خاك ،مشاهدات مستقيم ميداني و نيز استفاده از تكنيكهاي دورسنجي در مناطق مطالعاتي مي باشد
که با توجه به فاکتورهاي زمان و هزینه در مناطق گسترده ،استفاده از روشهاي دورسنجي و سيستم اطالعات جغرافيایي در
مطالعات تخریب خاك ،تكنيك مؤثرتري به شمار ميرود (برادي و مغنم ،77 ،2014 ،4چاو و لي 4028 ،2008،5و حكيم زاده ارکاني
و همكاران .)368 ،2017 ،استفاده از تصاویر ماهوارهاي در زمينه علوم خاك با اهداف مختلفي بررسي شده است :عبدالفتاح و
همكاران ،)2009(6با استفاده از تصاویر لندست ETM+مربوط به سالهاي  2000و  2002در منطقه ساحلي امارات متحده عربي
شوري خاك را که نگراني بزرگي در آنجا بود ،مورد بررسي قرار دادند .محققان روشي را براي به نقشه در آوردن و پایش تغييرات
کاربري اراضي با استفاده از دادههاي تصاویر لندست  TMبراي بررسي کالن شهرها در ایالت آمریكا براي سالهاي ،1991 ،1986
 2002 ،1998پيشنهاد کردند (یوان و همكاران .)317 ،20057با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سالهاي ،1988 ،1977 ،1973
2001 ،1996 ،1991و  2006چگونگي تغييرات شوري خاك در منطقه هتایو ،در منگولياي چين را با هدف مرتبط کردن این
تغييرات با کيف يت زمين و آب ،و به منظور دریافت اطالعات براي کنترل تغييرات شوري خاك مورد بررسي قرا دادند؛ این یافتهها
نشان داد که سنجش از دور یك ابزار مفيد براي بررسي شوري خاك و بهبود مدیریت آب وخاك است( ليو و همكاران.) 2008 ،8
تغييرات طوالني مدت پوشش گياهي و خاك علفزارهاي انگلستان را با استفاده از  RSو  GISمورد مطالعه قرار گرفت و نتایج
حاصله نشان داد تغييرات پوشش گياهي از سال  1996تا  2004در حال افزایش بوده و تغييرات خاك در ارتباط با رشد لگومها و با
افزایش تنوع گياهان همراه بوده است (اسميت و همكاران .)670 ،2008براي تهيه نقشه شوري خاك فرناندز و همكاران،2010(9
 )644از دادههاي رقومي تصاویر لندست  ETM+و عكسهاي هوایي استفاده نمودند ،در این ميان با تعدیل کردن شاخص پوشش
گياهي  NDVIشاخص طيفي جدیدي به نام همبستگي  Cosri10تهيه گردید.
علوي پناه و گوسنس )101 ،2001(11در تحقيقي با استفاده از دادههاي سنجنده  TMماهواره لندست ،پوشش گياهي و شوري
خاك را بررسي نمودند و نتيجه گرفتند که دادههاي سنجنده  TMماهواره لندست ،براي مطالعات شوري خاك و طبقهبندي برخي
درجات شوري ،مناسب است.
درمنطقه آران و بيدگل به منظور تفكيك پذیري خاکهاي مناطق خشك متين فر و همكاران )1385( ،از دادههاي سنجنده
 LI ss -I I I 12استفاده نمودند و نتيجه گرفتند که سنجنده  LI ss – I I Iقابليت تفكيك خاکهاي Hapl osal i ds
 Typi cاز  Aqui sal i ds Typi cرا ندارد ،خاكهاي  Aqui sal i ds Gypsi cتقریبا در تمامي باندهاي سنجنده
داراي بيشترین بازتاب و خاکهاي  Aqui sal i d Typi cداراي کمترین بازتاب بودند بهطوري که با خاکهاي
1 FAO
2 Asio et al.
3 Zhao et al.
4 Baroudy & Moghanm
5 Gao & Liu
6 Abdelfattah
7 Yuan et al.
8 Liu
9 Fernandez et al
10 Combined Spectral Response Index
11 Alavi panah & Goossens
12 Linear Imaging Self Scanning System

14

 -2مواد و روشها
-1-2منطقه مطالعاتی
محدوده مطالعاتي در بخش شرقي زاگرس و تقریبا در انتهاي آن قرار دارد و در موقعيت طول شرقي"  74° 83´ 19الي"´82
 76 °86وعرض شمالي "  32° 94´ 25الي"  33 °04´ 35قرار گرفته است( ،شكل  .)1منطقه مطالعاتي با سطحي بالغ بر
 20533هكتار در مجاورت دریاچه بختگان قرار دارد .محدوده مطالعاتي شامل عرصههاي مسطح و کم شيب در ميانه و مناطق
کوهستاني و دامنهاي در شمال ميباشد ، .متوسط بارندگي ساالنه  210ميليمتر در سال است و براساس تقسيمبندي اقليمي آمبرژه
به اقاليم بياباني خشك و سرد نزدیك است ،حداقل ارتفاع آن  1555متر و ارتفاع حداکثر آن  3270متر ميباشد.
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 Aqui sal i ds Gypsi cتداخل طيفي داشتند .تاج گردان و همكاران( ،)1388نيز با استفاده از تصاویر لندست ETM+نقشه
شوري منطقه آق قال را براساس مدل رگرسيوني تهيه نمودند .در دشت قهاوند استان همدان ،نيز شوري خاك به کمك پردازش
رقومي اطالعات ماهواره لندست بررسي شد و نتایج نشان دهندة افزایش وسعت خاکهاي سدیمي به ميزان 9/8درصد در طي 11
سال ميباشد( ،احمدیان و همكاران .)1389،دائم پناه و همكاران( ،)1390به منظور تهيه نقشه شوري و سدیمي خاك سطحي از
روشهاي دورسنجي و زمينآماري استفاده نمودند و نتيجه گرفتند که در روش دورسنجي ميتوان با تعداد نقاط کمتر ،صرفه جویي
در وقت و هزینه به نقشههاي دقيقتري دست یافت .گيوئي اشرف و همكاران ،)1393( ،طي پایش شوري خاك با استفاده از داده-
هاي سنجنده  ASTERبه این نتيجه رسيد که در دوره زماني 7ساله ( ) 2003 -2010از سطح اراضي غير شور کاسته و بر
مساحت اراضي شور افزوده شده است.که بيانگر تخریب خاك ،کاهش بازدهي اراضي و پيشرفت بيابانزایي در منطقه است.
سليماني و همكاران( ،)157 ،1394در بررسي روند تخریب اراضي در دشت گرمسار با استفاده از تصاویر لندست با استفاده از
شاخص  NDVIبه این نتيجه رسيدند که اراضي کشاورزي منطقه مورد مطالعه به ميزان  2/49درصد کاهش داشته است .شوري
یكي از مهمترین عاملهاي محدود کننده کشت محصوالت کشاورزي ميباشد ،با توجه به گستره زیاد تخریب و محدودیت شدید
منابع طبيعي ،شناخت جنبههاي مختلف منابع طبيعي براي به کارگيري مدیریت علمي امري اجتناب ناپذیر است .تغييرات زماني
(پایش) منابع طبيعي ،به علت محسوس نبودن نمایش یا ترسيم این تغييرات در فاصله هاي زماني کوتاه ،ميتواند مدیران و برنامه
ریزان را از خطرهاي احتملي در آینده آگاه سازد .وسعت زیاد اراضي در معرض خطرشورشدگي و هزینه هاي باالي شناسایي و
تشخيص خاکهاي شور بوسيله روش هاي سنتي ،ضرورت استفاده از فناوري هاي جدید و روش هاي نوین را بيش از پيش آشكار
ميسازد (اسفندیاري و حكيم زاده)625،1389 ،؛ هدف اصلي در این تحقيق ،بررسي روند تغييرات شوري ،و تعيين ميزان گسترش
اراضي شور و تغييرات پوشش گياهي در طي یك دوره  9ساله ( ،)2009،2000با استفاده از نكنيك سنجش از دور ميباشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی

 -3روش تحقیق
+

در این تحقيق از دادههاي ماهواره لندست  ETMمربوط به دو سري زماني 2000/5/17و  2009/5/18استفاده شد ،ماه مي
به علت مقارن بودن آن با شرایط جوي مساعد ،بدون پوشش ابرناکي و بارندگي بسيار مناسب بود ،این دادها قبل از بكارگيري ،با
هدف حذف تاثيرات گردو غبار ،مه و بخار و ...موجود در جو زمين به روش رسم هيستوگرام باندهاي 7و  4تصحيح اتمسفري 1شد و

1 Atmospheric Correction
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سپس به منظور تصحيح هندسي 1با استفاده از  ،GPSموقعيت جغرافيایي  54نقطه پراکنده و مشخص ثبت گردید ،سپس با ایجاد
یك نقشه نقطهاي از این نقاط در  ،GISابتدا تصویر  2009به روش تصویر به تصویر 2ژئورفرنس ،و آنگاه با مبداء قرار دادن
تصویر ،2009تصویر  2000نيز به روش تصویر به نقشه رقومي تصحيح هندسي گردید .خطاي  RMSE3تصویر سال  /6 ،2009و
تصویر سال  /65 ،2000محاسبه گردید .از ميان تمام  FCC4هاي ساخته شده نهایتا  FCC 741به عنوان بهترین ترکيب باندي
مناسب جهت بررسي شوري ،با روش سعي و خطا مورد تایيد قرار گرفت .این ترکيب  3باندي وضوح بيشتري را براي هر دو تصویر
 2000و  ،2009در تهيه نقشهها بروز نمود .در تجزیه مولفههاي اصلي نيز با استفاده از تصویر حاصل از  PCA5421کاربري
مناطق مسكوني از هر دو تصویر استخراج شد .در مرحله پردازش به منظور طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي از الگوریتمهاي متفاوتي
استفاده ميشود که هر کدام از آنها داراي معایب و مزایاي خاص خود ميباشند ،در تحقيق جاري با توجه با اهداف پژوهش از روش
طبقهبندي نظارت شده و روش نزدیكترین همسایه 6استفاده شد ،و از این طریق نقشههاي موضوعي کاربري اراضي تهيه گردید.
ضمنا براي تفسير بصري نمونههاي تعليمي از ترکيب باندهاي  ، 741تصاویر رنگي توليد گردید .با هدف باال بردن دقت و صحت
انتخاب نمونههاي تعليمي به عكسهاي هوایي در مقياس 1:40000در منطقه و نقشههاي توپو گرافي با مقياس،1:25000بازدیدهاي
زميني متعددي از منطقه مورد مطالعه به عمل آمد تا فضاي تصاویر ماهوارهاي با دقت شناسایي و طبقهبندي گردد .جهت استخراج
اراضي شور از شاخص شوري استاندارد شده ) NDSI(7استفاده گردید(دشتكيان و همكاران.)2008 ،
[)NDSI: = ] )B3-B4) / (B3+B4
(:)1
( B3 , B4به ترتيب مقدار عددي اطالعات رقومي باندهاي  4و  3ماهواره لندست است[ .]16جهت تعيين صحت نقشههاي
توليدي از  48نقطه کنترل زميني براي نقشه سال  2000و  54نقطه کنترل زميني براي نقشه سال  2009استفاده گردید پس از این
مرحله اقدام به مقایسه نقشههاي توليدي گردید .در ادامه با استفاده از شاخص NDVI 8نقشه پوشش گياهي منطقه از تصاویر مورد
بررسي استخراج گردید(ماته.)2005 ،
𝑅𝑁𝐼𝑅−

NDVI =:

()2
سپس با استفاده از دستور Overlayپوششهاي مذکور با یكدیگر ترکيب و نقشه کاربري و پوشش اراضي براي سالهاي
 2000و  2009تهيه گردید .دقت و صحت الزم براي درك نتایج به دست آمده و به کار بردن این نتایج خيلي مهم ميباشد ،معمول
ترین پارامترهاي برآورد دقت شامل :دقت کلي ،9دقت توليد کننده ،10دقت کاربر 11و ضریب کاپا 12هستند(ليو و همكاران.)2004،
نتایج صحت سنجي در جدول  1آمده است.
𝑅𝑁𝐼𝑅+

-4نتایج
درمرحله پردازش ،از طریق بازسازي و ترکيب باندها تصاویر کاذب رنگي محدوده مورد مطالعه ایجاد شد(شكل .)2از طریق
تفسير بصري تصاویر ميزان تغييرات کاهش پوشش گياهي به راحتي قابل تشخيص ميباشد .با اجراي روش طبقهبندي نظارت شده
با اعمال الگوریتم حداکثر احتمال همانندي ،تصاویر مربوط به سالهاي  2000و  2009بطور جداگانه بصورت نقشههاي موضوعي
کاربري اراضي تهيه شد(اشكال 3و  .)4نقشه تغييرات پيشروي و پسروي ،اراضي شور نيز طي گذشت  9سال ،با استفاده از
شاخص  NDSIترسيم گردید(.شكل .)5جهت جداسازي قسمت اراضي از مرز دریاچه نقشه شماره  6ترسيم گردید ،نقشه تغييرات
پوشش گياهي نيز با استفاده از شاخص گياهي  NDVIتهيه گردید(شكل  .)7شكل  5نيز مقادیر کاربري اراضي و ميزان تغييرات
آنها را در منطقه مورد مطالعه بر حسب هكتار نشان ميدهد .در جدول زیر ضریب کاپا ،درصدخطاي اضافه درصدخطاي حذف و
دقت توليدکنند مربوط به هر دو سري زماني ارایه شده است.

1 Haze Correction
2 Image to image
3 Root Mean Square Error
4False color composite
5 Principal Component Analysis
6 Nearst neighbor
7 Normalized Difference Salinity Index
8 Normalized Difference Vegetation Index
9 Overall accuracy
10 Producer`s accuracy
11 User`s accuracy
12 Kappa coefficient
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شکل  -2تصویر مجازی لندست ، ETM+از منطقه مطالعاتی

مسکونی

منطقه

گیاهی

پوشش

اراضی شور

دریاچه

سایر اراضی

کاربری اراضی
تصویر

)ETM (2000

صحت کاربر()%

100

92.31

72.73

75

84.62

صحت توليدکننده()%

87.5

92.31

72.73

60

100

خطاي حذف()%

12.5

7.69

27.27

40

0

خطاي اضافه()%

0

7.69

27.27

25

15.38

صحت کلي

ضریب کاپا

1

0.89

0.65

0.72

0.8

85.42%

صحت کاربر()%
صحت توليدکننده()%
خطاي حذف()%
خطاي اضافه()%
ضریب کاپا

0.81

)ETM (2009
100

100

92.86

80

73.33

81.82

84.62

92.86
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جدول(  )1دقت نقشه های تولیدی کاربری اراضی در سالهای  2000و 2009

0.86
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شکل  -3نقشه کاربری اراضی منطقه مطالعاتی در سال 2000
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شکل -4نقشه کاربری اراضی منطقه مطالعاتی در سال 2009

شکل -5نقشه تغییرات سطح ارضی شور طی یک دوره  9ساله( ،)2009،2000با استفاده از شاخص NDSI

18

شکل  -6تقشه تغییرات سطح آب دریاچه طی یک دوره  9ساله(.)2009،2000
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شکل  -7نقشه تغییرات پوشش گیاهی طی یک دوره  9ساله( ،)2009،2000با استفاده از شاخص NDVI
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شکل -8تغییرات مساحت کاربری اراضی منطقه مطالعاتی طی دو دورة مورد بررسی ()2009،2000

19

بحث و نتیجهگیری

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)7 :جلد اول ،بهــار 1398
20

یكي از نقاط قابل مالحظه  ،امكان به کارگيري دادهاي سنجش از دور در بررسي روند شوري خاك و تاثير آن در روند
بيابانزایي از گذشته تا کنون ميباشد .استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي در این تحقيق از نكات حائز اهميت دیگري است که
ضرورت تلفيق این سيستم را با سنجش از دور تاکيد ميکند .براساس جدول  1نتایج حاصل از تعيين صحت کلي تصاویر سال
 2000و  2009به ترتيب  88/98 %و  85/42%برآورد شده است که بيانگر قابليت خيلي خوب طبقهبندي تصاویر ،جهت انجام
بررسي تغييرات ميباشد .نتایج بيانگر این واقعيت است که از طریق اعمال روش طبقه بندي نظارت شده با روش نزدیكترین
همسایه ،ميتوان با دقت باالي  %88نقشه تغييرات کاربري اراضي را طراحي نمود .مقایسه نتایج حاصل از این تحقيق با یافتههاي
مربوط به تحقيقاتي که در ارتباط با استفاده از تصاویر دو زمانه لندست انجام دادهاند مطابقت دارد (سليماني و همكاران.)1394
شكل  8نيز مقادیر کاربري اراضي و تغييرات آنها را در منطقه مورد مطالعه برحسب هكتار نشان مي-دهد ،برا این اساس در
طي این دو دوره منطقه با افزایش شدید خاکهاي شور به ميزان  853هكتار و کاهش  660هكتاري پوشش گياهي نسبت به سال
 2000است؛ با توجه به نزدیك بودن ضریب توافق کاپا و دقت کلي نتایج طبقهبندي قابل قبول ميباشد؛ زیرا هرچه کاپا بيشتر باشد
نشان دهنده طبقه بندي بهتر است جنسن و همكاران( .)1996با توجه به اینكه ماهيت دریاچه طشك و بختگان ،شور مي-باشد در
اینجا ذکر این نكته الزم است که جهت جداسازي قسمت اراضي شور از دریاچه ،نقشه این دو کاربري مجزا تهيه گردیدند (اشكال5
و  .) 6الزم به ذکر است که در مواقع خشكي سطح آب دریاچه کمتر شده و در نتيجه حاشيههاي دریاچه تقریباً خشك ميگردند و
این مورد ميتواند یكي از دالیل کاهش سطح دریاچه در حاشيهها و جایگزین شدن اراضي شور در این بخش باشد که موجب
گردیده نزدیك به  109هكتار دیگر به اراضي شور اضافه گردد و این تغييرات ،افزایش اراضي شور را از  853هكتار به ميزان 962
هكتار ميرساند ،با توجه به نقشههاي پوشش گياهي منطقه ،در طي این  9سال بيش از  %40از سطح اراضي زیر کشت ،کاسته
شده است و منطقه با تخریب منابع خاك ،آب و گياه مواجه است و این معناي واقعي بيابانزایي است .در تحقيقات دیگر نيز ،در
رابطه با فعاليت کشاورزي و پدیده شور و قليایي شدن خاك نتایج مشابهي بدست آمد (حكيم زاده اردکاني و وحدتي،2018 ،
اسفندیاري و همكارن ،1389حكيم زاده.)2014 ،
پيشنهاد ميگردد هرچه سریعتر اقدامات مدیریتي الزم در جهت کاهش تخریب اراضي این مرزو بوم صورت گيرد و با تغيير
سياستها و روش ها ،امكانات دستيابي به توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبيعي را در منطقه را فراهم آورند و هر چند سال یكبار
روند تغييرات ایجاد شده مورد ارزیابي قرار گيرد؛ نتایج این تحقيق به مدیران و برنامهریزان کمك ميکند که روشهاي مدیریتي
بهينهاي را در راستاي توسعهاي پایدار اتخاذ نمایند ،با توجه به اینكه مساحت زیادي از پهنه کشور ما در این شرایط اقليمي قرار دارد
بدون تردید شناخت قابليتها و تنگناهاي این مناطق و اجراي هماهنگ و همسوي برنامههاي توسعه ،تنها راه مقابله با بيابانزایي و
توسعه کشاورزي پایدار در این گونه سرزمينها است.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
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بررسی اثرات اجتماعی خشکسالیهای مقطعی بر خانوارهای روستایی
(مورد مطالعه :شهرستان کنگاور)

رضوان کلهر ،1بیت اهلل

محمودی2

تاریخ دریافت98/02/28 :
تاریخ پذیرش98/03/28 :
کد مقاله29900 :

چکـیده
خشکسالی بر همه بخشهای محیط زیست و جوامع ما اثر میگذارد .تأثیرات مختلف خشکسالی اغلب در قالب اثرات
اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی طبقهبندی میشوند .اما پیامدهای اجتماعی خشکسالی ممکن است بیشتر از همه
احساس شود زیر به طور مستقیم ما و خانوادههای ما را درگیر بحران میکنند .از این رو بسیاری از تأثیرات اقتصادی و
زیست محیطی نیز به عنوان بخشهای اجتماعی شناخته شده اند .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اجتماعی
خشکسالیهای مقطعی بر خانوارهای روستایی شهرستان کنگاور انجام شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کل
خانوارهای روستایی شهرستان کنگاور بود .به منظور دستیابی به اهداف مطالعه ،داده ها از طریق یک نمونه  250نفره از
خانوارهای روستایی به شیوه نمونه گیری چند مرحلهای جمعآوری گردیدند .برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه
استفاده گردید .روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان و کارشناسان قبل از پیش آزمون مورد
بررسی و تأیید قرار گرفت .پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق انجام پیشآزمون بین  30نفر خارج از نمونه آماری انجام و
محاسبه آلفای کرونباخ  0/87حاکی از قابل قبول بودن انسجام درونی گویهها بود .برای تحلیل دادهها نرم افزار SPSS24
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج توصیفی در ارتباط با اثرات اجتماعی خشکسالی نشان داد که میانگین کل سواالت این
بخش برابر با  3/48از  5بود که نشان دهنده متوسط به باال بودن سطح اثرات اجتماعی خشکسالی میباشد .همچنین
نتایج استنباطی نشان داد که متغیرهای مستقل  85درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند.

واژگـان کلـیدی :خشکسالی ،اثرات اجتماعی ،خانوارهای روستایی ،توسعه روستایی ،شهرستان کنگاور

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 -2استادیار علوم جنگل ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
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 -1مقدمه
بسیاری از پدیدههای طبیعی بر زندگی انسان تأثیر میگذارند که از آن میان ،زلزله و خشکسالی بیش از همه جلب توجه میکند
و از جمله مخاطره آمیزترین سانحههای طبیعی میباشند که طیف گستردهای از اقلیمها و اکوسیستمها را تحت تأثیر قرار میدهند
( .)Ofoegbu, 2017:374مطالعات هیدرولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی روی بالیای طبیعی نشان میدهد که خشکسالی از نظر
تعداد وقوع و نیز شدت ،گستردگی ،تلفات انسانی و آثار منفی اقتصادی در رتبه اول قرار دارد و از این نظر نگرانیهای گسترده ای در
سطح جهان به وجود آمده است ( .)Peterson et al, 2013: 3زیرا این پدیده هر ساله کشورهای زیادی را با کمبود آب مواجه
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میکند و اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را بر جای میگذارد (قاسمی و بادسار .)1392:1 ،بر این اساس تالشهای
بسیاری در سطح ملی ،منطقهای و جهانی برای شناخت دقیقتر خشکسالی ،دستیابی به سازوکارهای موثر جهت پیشبینی وقوع و
مقابله با پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم آن در حال انجام است (بیکمحمدی .)1393:53 ،بر اساس گزارش سازمان ملل در آیندهای
نزدیک 31 ،کشور جهان با کمبود آب شدید مواجه خواهند شد و ایران نیز در لیست این کشورها قرار دارد (ظاهری و همکاران،
 .)1394:31بنابراین کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره در طول تاریخ در معرض آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی و
طبیعی ناشی از اینگونه حوادث قرار داشته است (صائمیپور و همکاران .)1397:63 ،الزم به ذکر است کشور ایران در منطقه خشک
و نیمه خشک دنیا قرار گرفته و متوسط بارندگی آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است (مریانجی و همکاران.)1396:95 ،
تعاریف متفاوتی از خشکسالی ارائه شده است؛ خشکسالی عبارت است از یک دوره ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن
محصوالت زراعی و کاهش عملکرد میشود ( .)Wilhite, 2010:20همچنین در تعریف دیگر ،خشکسالی به عنوان یکی از
پرهزینهترین بالیای طبیعی به دلیل یک دوره خشک غیر عادی به شمار میرود که به اندازه کافی تداوم داشته تا عدم تعادل در
وضعیت هیدرولوژیکی منطقه ایجاد گردد ( .)Celine et al, 2013:1409اما در یک تعریف جامع از مرکز ملی خشکسالی و
مدیریت بحران ( )1396خشکسالی ،بارش کمتر از حد معمول است که منجر به تغییر الگوی آب و هوایی میگردد؛ خشکسالی انواع
مختلفی دارد که در تقسیمبندی کلی میتوان آن را در چهار دسته ،خشکسالی اقلیمی (هواشناسی) ،هیدرولوژیکی ،کشاورزی و
اقتصادی-اجتماعی در نظر گرفت ( .)Sanderson, 2017:8-10خشکسالی اقلیمی زمانی رخ میدهد که میزان بارندگی سالیانه
کمتر از میانگین دراز مدت در یک منطقه خاص باشد؛ در خشکسالی کشاورزی ،اگر رطوبت قابل دسترس خاک برای محصوالت
کشاورزی به حدی برسد که موجب پژمردگی گیاه شود و تأثیرات زیانباری بر روی تولیدات گیاهی به بار آورد ،خشکسالی کشاورزی
به وقوع پیوسته است .خشکسالی هیدرولوژیکی ،از مشخصههای این خشکسالی کاهش سریع جریانهای سطحی و افت سطح مخازن
آب زیرزمینی ،دریاچهها و رودخانهها است به همین منوال ،خشکسالی اقتصادی-اجتماعی نیز زمانی روی میدهد که کمبود منابع
آب بر روی زندگی افراد به صورت انفرادی یا جمعی تأثیر گذار باشد (.)Hayes, 2007:5
پدیده خشکسالی نه تنها روی تولید محصوالت کشاورزی اثر منفی میگذارد بلکه به طور هم زمان بر روی تمامی موجودات
زنده شامل گونههای گیاهی و جانوری و همچنین انسانها تأثیر گذار است به این معنا که خسارتها نه تنها در مزارع تحت کشت
رخ داده ،بلکه در اراضی کشت نشده ،مناطق طبیعی حفاظت شده و اجتماعات انسانی نیز پدید میآید (صالح و همکاران.)1391:100 ،
در این میان نکته قابل توجه این است که اثرات خشکسالی در مناطق شهری و روستایی متفاوت است ،به بیانی جوامع روستایی و
فعالیتهای تولیدی مرتبط با آن به دلیل دارا بودن ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و نیز داشتن توان محدود در مقابله با این تهدیدات
محیطی از دیرباز بیش از دیگر جوامع در معرض نیروهای مخرب طبیعی قرار داشتهاند (قنبری و همکاران .)1395 ،زیرا معیشت در
جوامع وابسته به بخش کشاورزی به تغییرات آب و هوایی وابسته است و به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا و کشاورزی ،پیامدهای منفی
خشکسالی طی چند سال بر جوامع روستایی نمایان میشود ( .)Quandt and Kimathi, 2016:51در همین زمینه آنتونی 1و
همکاران ( )2013:1615در پژوهش خود با عنوان خشکسالی و آینده جوامع روستایی ،فرصتها و چالشها برای انطباق و تغییرات
آب و هوایی در مناطق ویکتوریا و استرالیا بیان میدارند بیشترین اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در مناطق روستایی رخ میدهد.
به طور کلی خشکسالی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی را از خود بر جای میگذارد؛ تأثیرات مستقیم خشکسالی اغلب مربوط به
پارامترهای اقلیمی ،آب و هوایی و بوم شناختی است ،اما تأثیرات غیر مستقیم خشکسالی که وسیعتر و نامحسوستر است ،به
آسیبهای اجتماعی مربوط میشود که به علت ماهیت و ویژگیهای آن به سختی میتوان کمیت آنها را تشخیص داد ( Singh et
 .)al, 2013:324لذا این پژوهش با هدف بررسی اثرات اجتماعی خشکسالی بر خانوارهای روستایی صورت پذیرفت .در ادامه به
برخی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با خشکسالی اشاره شده است.
قنبری و آرینفر ( )1396:29در پژوهش خود با بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی
شهرستان فسا نشان دادند ،خشکسالی تأثیرات منفی بر وضعیت معیشت خانوارهای عضو تعاونی مشاع داشته است.
1 Anthony
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عادلی و همکاران ( )1394:115در پژوهش خود اثرات اجتماعی خشکسالیهای کم دوام بر ساکنان جوامع روستایی دهستان دو
دانگه شهرستان بهبهان را مورد مطالعه قرار دادند؛ نتایج این پژوهش نشان میدهد خشکسالی باعث افزایش مهاجرت ،کاهش فرصت
ادامه تحصیل و کاهش بهداشت ،کاهش فرصتهای ازدواج و کیفیت زندگی و افزایش تضاد اجتماعی در این مناطق شده است.
محمدییگانه و حکیمدوست ( ،)1391:267در پژوهش خود به بررسی اثرات اقتصادی خشکسالی و تأثیرات آن در ناپایداری
روستاها در استان زنجان پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین خشکسالی و مهاجرتهای روستایی با اطمینان  95درصد
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ،به نحوی که  87در صد دلیل مهاجرتهای روستایی در منطقة مورد مطالعه به علت افزایش روند
خشکسالیها بوده است .همچنین خشکسالی در مقیاسهای زمانی چند ساله بر اقتصاد روستایی و کشاورزی تأثیر منفی داشته و
موجب تغییر کارکرد اراضی روستایی و کاهش میزان درآمد و فرصتهای شغلی روستاییان شده است.
ریاحی و پاشازاده ( ،)1392:17در پژوهش خود با عنوان اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان
گرمی دهستان آزادلو به این نتایج دست یافتند که خسارات ناشی از خشکسالی در کاهش درآمد و پسانداز ،تغییر در ساختار شغلی
روستا ،افزایش تمایل به مهاجرت از روستا ،کاهش مشارکت و روابط اجتماعی و کاهش دامها و تولیدات کشاورزی تأثیر داشته است.
علیپور و همکاران ( )1392:113در پژوهش خود تحت عنوان بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی -اجتماعی کشاورزان،
این اثرات را در پنج عامل شامل افزایش هزینههای تولید ،کاهش تولید گندم ،کاهش توان اقتصادی کشاورز ،کاهش توان تولیدی
آتی کشاورز و خروج از بخش کشاورزی و اثرات اجتماعی خشکسالی بر وضعیت کشاورزان را در پنج عامل شامل افزایش آسیبهای
اجتماعی ،کاهش سطح بهداشت و تغذیه ،اثرات روحی روانی خشکسالی ،بروز اختالفات اجتماعی و ایجاد فقر در جامعه دسته بندی
نمودند.
کشاورز و کرمی ( ،)1387:28در تحقیق خود با عنوان سازههای اثرگذار بر مدیریت خشکسالی کشاورزان و پیامدهای آن ،تأثیرات
خشکسالی را به سه دسته ثأثیرات زیستمحیطی (کاهش روان آب ها ،پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی ،فرسایش خاک) ،تأثیرات
اقتصادی (افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و دامی ،افزایش هزینه تأمین آب ،کاهش تولید) و تأثیرات اجتماعی (کاهش سطح
بهداشت ،مشکالت سوء تغذیه ،فقر ،مهاجرت و غیره) تقسیم کردهاند.
افگبو و همکاران )2017:374( 1در پژوهش خود با بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی و خشکسالی بر آسیبپذیری جامعه
روستایی در جنوب آفریقا نشان د ادند ،تغییرات آب و هوایی مانند خشکسالی بر معیشت روستاییان تأثیر منفی دارد؛ به ویژه برای
روستاییان جنگل نشین این وضعیت به مراتب بسیار بحرانیتر میباشد .نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد خشکسالی بر
وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد مطالعه از جمله وضعیت سالمت ،تحصیل و غیره تأثیر منفی گذاشته است.
فائو )2015( 2اثرات خشکسالی را به اثرات اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی تقسیم نموده است .کاهش درآمد از جمله اثرات
اقتصادی مربوطه بوده که اثر زنجیرهای به همراه دارد .از جمله اثرات زیستمحیطی میتوان به تخریب زیستگاه حیات وحش و
کاهش کیفیت آب و هوا ،آتش سوزی جنگل ها و مراتع و کاهش کیفیت اراضی و مراتع اشاره نمود .اثرات اجتماعی نیز شامل تأثیر
این پدیده بر سالمتی و کاهش کیفیت زندگی و کاهش امنیت عمومی میباشد .ادمال و همکاران )2015:454( 3با بررسی اثرات
خشکسالی بر خانوارهای روستایی در هندوستان نشان دادند ،خشکسالی باعث کاهش شدید اشتغال در نواحی روستایی شده و باعث
گردیده افراد غیر کارآمد بر روی زمین های کشاورزی فعالیت کنند و در خارج از مزرعه نیز افراد غیر متخصص در کارهای مختلف
فعالیت داشته باشند .نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد ،از میان پاسخگویان  69درصد وام دریافت نمودهاند واز این میزان 79
درصد آنان وام خود را به دلیل خشکسالی به تعویق انداختهاند.
ناون و همکاران )2014:54( 4در پژوهش خود تحت عنوان آسیبپذیری و سیاست مرتبط به خشکسالی در مناطق نیمه خشک
آسیا ،به بررسی آسیبهای خشکسالی در این نواحی پرداختند؛ نتایج این پژوهش نشان میدهد که وقوع خشکسالی اثرات اجتماعی
و اقتصادی زیادی مانند کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی ،بیکاری ،کاهش سرمایهها ،کاهش درآمد ،سوء تغذیه و افزایش
آسیبپذیری جامعه در محدوده مورد مطالعه را در پی داشته است.
به گزارش ( 5)NDMC, 2014خشکسالی تأثیرات زیادی بر استاندارهای اجتماعی زیستمحیطی و اقتصادی دارد .اثرات مستقیم
خشکسالی طیف وسیعی مثل کاهش محصول ،کاهش سطوح آب ،افزایش مخاطرات آتشسوزی ،افزایش نرخ مرگ و میر دامهای
اهلی و حیات وحش را در بر دارد .اما خشکسالی به طور غیر مستقیم نیز اثراتی به همراه دارد .کاهش عملکرد محصوالت معموال
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درآمد کمتر کشاورز را به دنبال دارد .افزایش قیمت مواد غذایی ،بیکاری و مهاجرت نیز برخی از اثرات غیرمسقیم خشکسالی به شمار
میآیند.
میشرا و سینگ )2012:12( 1در پژوهش خود با عنوان خشکسالی ،مفاهیم و اثرات آن بیان میدارند که در سالهای اخیر
خشکسالی های شدید در مقیاس باال در تمامی کشورها مشاهده شده ،که تأثیر زیادی در مناطق مختلف داشته است و همچنین
هزینههای باالی اقتصادی و اجتماعی سبب توجه بیشتر به خشکسالی شده است .کنی )2008:678( 2در پژوهش خود با بررسی
اثرات اجتماعی خشکسالی بیان میدارد ،یکی از اثرات مهم و غیر مستقیم خشکسالی اثرات اجتماعی آن میباشد ،این اثرات میتواند
شامل تنش جسمی و روانی ،اضطراب و افسردگی ،درگیریهای خانوادگی ،کاهش کیفیت زندگی افراد ،افزایش مهاجرت و فقر اشاره
باشد.

 -2مواد و روشها

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)7 :جلد اول ،بهــار 1398

شهرستان کنگاور به وسعت  884000متر مربع در موقعیت جغرافیایی 16و 34درجه تا 39و 34درجه عرض شمالی و  34و 47
درجه تا 05و  48درجه طول خاوری واقع گردیده است .این شهرستان در مجموع  5/3درصد از کل وسعت استان کرمانشاه را تشکیل
می دهد و شرقی ترین شهرستان و دروازه ورودی استان کرمانشاه می باشد .این شهرستان از شمال به اسدآباد ،از جنوب به نهاوند،
از غرب به صحنه و هرسین و از شرق به تویسرکان محدود میباشد .ارتفاع متوسط این شهرستان از سطح دریا  1500متر است.
شکل شماره موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه و شهرستان کنگاور را نشان میدهد.

شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه

مطابق با فرمولهای اقلیمی که در آنها دو یا چند عامل اقلیمی به کار رفته و برحسب مقادیر عددی به دست میآید نوع آب و
هوای آن منطقه را میتوان مشخص نمود؛ در استان کرمانشاه بر اساس روش دمارتن تقسیمبندی برای اقلیم استان انجام شده که
در این روش برای طبقه بندی از دو پارامتر دما و بارش استفاده شده است .مطابق این روش مناطقی که مقادیر عددی آنها بین 10
تا  19/9باشد جز مناطق نیمه خشک محسوب میگردند و خشکسالی در این مناطق تأثیر گذاشته است .شهرستان کنگاور از جمله
شهرستانهای استان کرمانشاه محسوب میگردد که جز مناطق نیمه خشک استان کرمانشاه است و تغییرات آب و هوایی از جمله
خشکسالیهای مقطعی این شهرستان را تحت تأثیر خود قرار داده است .همچنین به گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
( ،)1396پهنه بندیهای انجام شده با استفاده از شاخص  SPEIنشان میدهد  99/2درصد مساحت استان کرمانشاه دچار خشکسالی-
های شدید ،متوسط و خفیف میباشد که شهرستان کنگاور جزء عمدهترین پهنههای خشکسالی این استان به حساب آمده است.
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و نیز از نوع تحقیقات توصیفی و از لحاظ زمانی جزء تحقیقات تکمقطعی میباشد .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی شهرستان کنگاور است ،که تعداد آنها با توجه به گزارش مرکز آمار ایران ()1396
1 Mishra and singh
2 Kenny
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 6474خانوار میباشد .جهت برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و با توجه به محدودیتهای پژوهش با درصد خطای
 6درصد تعداد  250خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند .انتخاب نمونه مورد نظر ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری طبقه
ای چند مرحلهای صورت گرفت ،بدین گونه که ابتدا از شهرستان کنگاور چند بخش ،از هر بخش یک دهستان و نهایتا از هر دهستان
چند روستا انتخاب گردیدند .انتخاب نمونه در سطح جامعه روستایی هم بصورت کامال تصادفی بود .ابزار جمع آوری اطالعات در این
تحقیق پرسشنامه محقق ساخته میباشد و گویهها در قالب مقیاس  5قسمتی لیکرت (از "خیلی کم" تا "خیلی زیاد") مشخص شدند.
روایی و پایایی آن به ترتیب توسط پانل متخصصان و کارشناسان بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .برای این منظور تعداد  30عدد از
پرسشنامه های تهیه شده به وسیله یک پیش آزمون در خارج از نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت و تکمیل گردید؛ نتیجه آزمون
آلفای کرونباخ برابر با  0/83بهدست آمد .در پژوهش حاضر جهت تحلیل دادهها و دستیابی به اهداف مذکور از روشهای آمار
توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در این راستا از نرم افزار  SPSS24استفاده شد ،آمارهای مورد استفاده در بخش توصیفی
میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات بهره گرفته شد و در قسمت استنباطی از تحلیل عاملی استفاده گردید.

 -3یافتهها

جدول ( )2اولویتبندی اثرات اجتماعی خشکسالی بر خانوارهای روستایی
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

انحراف معیار
0/140
0/196
0/468
0/718
0/473
0/701
0/539
0/528
0/563
0/447
0/702
0/774
0/702
0/687
0/628
0/650
0/573
0/607
0/582
0/356
0/343

میانگین
4/97
4/95
4/73
4/36
4/28
4/21
4/15
3/94
3/92
3/89
3/75
3/74
3/54
3/45
3/30
3/11
3/07
2/43
1/38
1/25
1/08

گویه
افزایش تعداد بیکاران
کاهش توان و ضعیف شدن سنتهای همیاری
افزایش مهاجرت و حاشیهنشینی
کاهش امید به زندگی
بدبینی و نارضایتی از سیاستهای حمایتی دولت
کاهش انگیزه جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی
روی آوری به مشاغل کاذب و غیر قانونی
افزایش بزهکاری (سرقت ،قاچاق ،اعتیاد و غیره)
نابرابری میان روستاییان در توزیع تسهیالت و اعتبارات
افزایش جمعیت تحت پوشش سازمانهای حمایتی-امدادی
افزایش تضاد و درگیری بین کشاورزان کنشگران بیرونی
افزایش اختالفات محلی جهت تأمین آب و علوفه
پایین آمدن کرامت انسانی بر اثر فقر و بیکاری و نیازمندی
بهرهکشی از اقشار آسیبپذیر (زنان و گروههای محروم)
کاهش بهرهمندی از فرصتهای تفریحی و سرگرمی
بروز تنشهای روحی (ناامیدی ،اضطراب و عدم امنیت)
کاهش اعتماد ،مشارکتهای عمومی ،همیاریها
شیوع آلودگیها و بیماریها
بروز اختالل در امنیت غذایی
بروز اختالل در باورها و عقاید مرسوم
اختالل در برگزاری مراسمات اجتماعی
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یافتههای توصیفی نشان داد 72/3 ،درصد پاسخگویان مرد و مابقی را زنان تشکیل داده بودند ( 27/7درصد) .میانگین سن
پاسخگویان  45سال و نیز کمینه و بیشینه سن آنها به ترتیب 25 ،و  75سال بود 92/8 .در صد افراد مورد مطالعه متأهل و تنها 7/8
درصد مجرد بودند .سطح سواد اکثریت پاسخگویان این تحقیق در حد ابتدایی بود ( 37/4درصد) و بیشتر آنها از سابقه کار کشاورزی
باالیی برخوردار بودند و تنها  12/8درصد آنها دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .از سوی دیگر ،حداقل و حداکثر اندازه خانوار در
روستاهای شهرست ان کنگاور ،به ترتیب ،دو و هفت نفر و میانگین اندازه خانوار در این منطقه نیز  4نفر بود .منبع آب مورد استفاده
اکثریت کشاورزان برای آبیاری اراضی ( 65درصد) ،از چاه عمیق بود .نتایج حاصل از اولویتبندی اثرات اجتماعی خشکسالی بر
خانوارهای روستایی نشان داد گویههای«افزایش تعداد بیکاران»« ،کاهش توان و ضعیف شدن سنتهای همیاری» و «افزایش
مهاجرت و حاشیهنشینی» با میانگینهای 4/95 ،4/97و  4/73به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار دارند؛ همچنین«بروز اختالل در
برگزاری مراسم اجتماعی» و «بروز اختالل در باورها و عقاید مرسوم» ،به ترتیب با میانگینهای  1/08و  1/25دارای کمترین میانگین
نسبت به سایر گویهها بودند (جدول .)2
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رتبه

انحراف معیار
0/65

گویه
کل

میانگین
3/48

-1-3تحلیل عاملی اثرات اجتماعی خشکسالی
تحلیل عاملی کمک میکند تا این اثرات در چندین عامل کلی دستهبندی شده و بتوان مهمترین عوامل را شناسایی نموده و
درصد تبیین هر یک را نیز بیان نمود .بر اساس یافتههای حاصل از تحلیل عاملی اثرات اجتماعی خشکسالی مقدار KMOآن برابر
 0/911که در سطح  99درصد اطمینان معنیدار میباشد.
جدول  ،3مقدار  KMOو آزمون بارتلت اثرات اجتماعی خشکسالی بر خانوارهای روستایی
تحلیل عاملی

KMO

Bartlet Test

Sig.

اثرات اجتماعی خشکسالی بر خانوارهای روستایی

0/911

21639/4

0/000
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همانگونه که گفتیم یکی از موارد مهم در تحلیل عاملی ،تعیین تعداد عاملهای قابل استخراج است .در این مرحله تعداد
عاملهای استخراج شده با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها برای اثرات اجتماعی خشکسالی بر خانوارهای
روستایی شهرستان کنگاور در قالب جدول  ،4محاسبه شده که قابل مشاهده است.
جدول  ،4عوامل استخراج شده با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها
ردیف
مقدار ویژه درصد واریانس مقدار ویژه درصد واریانس تجمعی
عاملها
1
2
3
4

افزایش بیکاری
کاهش سرمایه اجتماعی
بروز اختالفات اجتماعی
کاهش کیفیت زندگی

11/451
6/654
5/259
2/616

41/325
19/376
17/164
7/945

41/325
60/701
77/865
85/810

همانطور که نتایج تحلیل عاملی در جدول  ،4نشان میدهد ،اثرات اجتماعی خشکسالی بر خانوارهای روستایی شهرستان کنگاور،
در چهار عامل دستهبندی شدند که این چهار عامل در مجموع  85/810درصد از واریانس کل را تبیین نمودند .افزایش بیکاری به
عنوان عامل اول ،با مقدار ویژه  ،11/451به تنهایی حدود  41/325درصد از واریانس کل را تبیین نمود که حاکی از اهمیت باالی
این عامل دارد .سایر عوامل کاهش سرمایه اجتماعی ،بروز اختالفات اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی بودند که به ترتیب ،6/654
 5/259و  2/616درصد از واریانس کل را تبیین نمودند .مرحله پایانی تحلیل عاملی ،نامگذاری عاملهای استخراج شده در ماتریس
عاملی دوران یافته است .این فرآیند بیش از آنکه جنبه دقیق آماری داشته باشد ،متکی بر برداشتها و تفسیر محقق در راستای اهداف
تحقیق است .در جدول ،5هرکدام از عاملهای نامگذاری شده به همراه متغیرهای مربوطه و بارعاملی آنها نشان داده شده است.
جدول  ،5مهمترین اثرات اجتماعی خشکسالی بر خانوارهای روستایی شهرستان کنگاور ،گویهها و بار عاملی مربوطه
نام عامل

افزایش بیکاری

کاهش سرمایه اجتماعی

بروز اختالفات اجتماعی
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بار عاملی

راهکارها
افزایش تعداد بیکاران

0/571

افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی

0/826

کاهش انگیزه جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی

0/518

روی آوردن به مشاغل کاذب و غیر قانونی

0/639

افزایش بزهکاریی (سرقت ،قاچاق و)...

0/747

کاهش سرمایه اجتماعی

0/791

کاهش توان و ضعیف شدن سنتهای همیاری
بروز اختالل در برگزاری مراسمات اجتماعی
بدبینی و نارضایتی از سیاستهای حمایتی دولت
افزایش اختالفات محلی جهت تأمین آب و علوفه
نابرابری میان روستاییان در توزیع تسهیالت و اعتبارات

0/583
0/510
0/651
0/624
0/612

نام عامل

کاهش کیفیت زندگی

راهکارها
افزایش تضاد و درگیری بین کشاورزان و مسئوالن
بروز تنشهای روحی (ناامیدی ،اضطراب و عدم امنیت)
بروز اختالل در باورها و عقاید مرسوم
افزایش جمعیت تحت پوشش سازمانهای حمایتی-امدادی
کاهش امید به زندگی
کاهش بهرهمندی از فرصتهای تفریحی و سرگرمی
بهرهکشی از اقشار آسیبپذیر (زنان و گروههای محروم)
شیوع آلودگیها و بیماریها
بروز اختالل در امنیت غذایی
پایین آمدن کرامت انسانی بر اثر فقر و بیکاری و نیازمندی

بار عاملی
0/482
0/568
0/514
0/619
0/419
0/576
0/584
0/611
0/491
0/564

نتیجهگیری
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کشور ایران دارای اقلیمی خشک تا نیمه خشک میباشد ،در کنار کمبود بارندگی دو معضل عمده عدم توزیع مکانی بارش و عدم
توزیع زمانی بارش بر این کمبود سایه افکنده است به گونهای که در سالهای اخیر شاهد کاهش شدید آب سدها ،سهمیهبندی شدن
آب برخی شهرها ،عدم موفقیت کشت دیم ،خشک شدن یا کم آب شدن رودخانهها ،چشمهها ،قناتها و چاهها و پایین رفتن سطح
سفره آبهای زیرزمینی بودهایم .این کاهش منابع آبی باعث عدم دسترسی مناسب و کافی کشاورزان به منابع آبی شده است ،در
نتیجه کشاورزان به منظور تعدیل این شرایط مجبور به رها ساختن یا محدود کردن دامنه فعالیتهای تولیدی خود میشوند ،که این
باعث آسیب پذیری بیشتر آنان میگردد .بنابراین در زمان خشکسالی ،استفاده از محصوالتی که نیاز آبی کمتری دارند و یا مقاوم به
خشکی هستند همچنین احداث استخر برای جمع آوری آب میتواند راهکارهای عملی در این زمینه باشد .استفاده از روشهای نوین
آبیاری مثل آبیاری تحت فشار ،احداث استخر ذخیره آب ،استفاده و نصب لولههای انتقال آب پلی اتیلن همچنین شیوههای مدیریت
زراعی مطلوب و ارتقاء دانش کشاورزان در جهت شناخت و اجرای راهکارهای مناسب مقابله با خشکسالی نیز میتواند از جمله اقدامات
به منظور کاهش شدت آسیب پذیری از خشکسالی باشد .یکی دیگر از راهکارهای مقابله با خشکسالی ،استقرار و توسعه صنایع
روستایی میباشد که این مهم میتواند از طریق آموزش و توانمندسازی کشاورزان برای یادگیری مشاغل غیر زراعی از طریق امکان
سنجی و پتانسیل یابی صنایع روستایی سازگار با شرایط هر منطقه صورت گیرد.
بنابر نتایج ،خشکسالی نقش قابل توجهی در کاهش توان همیاری و کاهش سرمایه اجتماعی درون گروهی در منطقه داشته
است .هرچند میزان همیاری و سرمایه اجتماعی درون گروهی کشاورزان در سالهای قبل از وقوع خشکسالی در سطح متوسط بوده،
اما بروز خشکسالی و خشک شدن برخی درختان ،به همراه کاهش درآمد و تحمیل هزینههای مربوط به نگهداری و آبیاری باغات
موجب بیمیلی کشاورزان به برقراری ارتباط سازنده با سایر اعضای اجتماع گردیده است .از سوی دیگر ،کاهش فرصتهای شغلی در
روستا موجب افزایش بیکاری در میان جوانان خانوارهای کشاورزان ،و موجب رویگردانی جوانان این خانوارها از کشاورزی شده است
که این روند ،آینده کشاورزی این مناطق را با چالشی جدی مواجه میسازد .عدم بازدهی مناسب فعالیت کشاورزی این خانوارها ،به
همراه خروج نیروهای جوان از چرخه تولید ،موجب میگردد تخریبهای زیستمحیطی افزایش یافته و همچنین امکان توسعه
کشاورزی در اینگونه مناطق تضعیف گردد.
از آنجا که مطابق یافتههای پژوهش ،اثرات اجتماعی ناشی از خشکسالی به میزان زیادی از میزان تداوم این پدیده تأثیر می
پذیرد ،باید مطالعات بیشتری در زمینة پیوندهای موجود میان شدت و تداوم خشکسالی و اثرات اجتماعی ناشی از آن صورت گیرد تا
از این رهگذر ،امکان بهبود سیاستگذاریها در زمینه مدیریت خشکسالی فراهم شود .در حال حاضر ،بیشتر برنامههای مدیریت
خشکسالی با فرض یکنواختی و همسانی اثرات اجتماعی ناشی از خشکسالی تدوین میشود؛ این در حالی است که مطابق یافتههای
پژوهش ،نوع و میزان تأثیرپذیری اجتماعی از خشکسالی متفاوت است .در این راستا پیشنهاد میشود نهادهای متولی مدیریت
خشکسالی برنامههایی جامع و منسجم را برای تعدیل آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از این پدیده در مناطق مستعد خشکسالیهای
کمدوام طرحریزی و اجرا کنند .بنابراین بیم آن میرود که در صورت عدم مداخلة مناسب نهادهای دولتی و نیز با اعمال شیوههای
نامناسب مدیریت کشاورزی ،بر شدت ،گستره و استمرار خشکسالیهای آتی این منطقه افزوده شود .نهادهای ترویجی میتوانند در
دستیابی بدین هدف نقشی بهسزا داشته باشند .ارائه خدمات مشاورهای ترویجی در زمینه نحوه مدیریت منابع آب و خاک ،اصالح
شیوههای مدیریت زراعی و دامی و نحوه مدیریت تضادهای اجتماعی زمینه مدیریت بهینه منابع کشاورزی را فراهم خواهد ساخت و
از تبدیل خشکسالیهای هواشناسی و هیدرولوژیک به فجایع اجتماعی-اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
از آنجا نیروهای جوان نقشی هم در توسعه و نوسازی بخش کشاورزی دارند ،باید راهکارهایی برای جلوگیری از خروج این افراد
از بخش کشاورزی در نظر گرفته شود؛ نهادهای ترویجی میتوانند نقش بهسزا در افزایش ظرفیت سازگاری این کشاورزان با خشکسالی
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داشته باشند ،به گونهای که با معرفی راهبردهای اثربخش مدیریت کمآبی و خشکسالی و نیز ترغیب جوانان روستایی به حرفهآموزی
و اشتغال در مشاغل جنبی کشاورزی ،زمینه ماندگاری این قشر در روستا فراهم شود .در نهایت ،بر پایة یافتههای پژوهش ،افزایش
درآمد به ارتقای ظرفیت خانوارهای روستایی برای مقابله با خشکسالی و تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از آن میانجامد .با اجرای
بسیاری از توصیههای پیش گفته ،میتوان به افزایش درآمد خانوارهای روستایی امید بست و از تخریب منابع کمتر تجدیدپذیر طبیعی
کاهش داد.
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بیکمحمدی ،حسن ،)1393( .اثرات خشکسالیهای  1377-83بر اقتصاد روستایی سیستان و راهکارهای مقابله با آن ،جغرافیا و
توسعه ،بهار و تابستان ،دوره  ،3پیاپی  ،5صص .53-72
ریاحی ،وحید .و پاشازاده ،اصغر ،)1392( .اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان گرمی (مطالعه
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بررسی مسائل و مشکالت ناشی از مصرف ظروف یکبار مصرف پالستیکی
و جایگزینی این ظروف با ظروف یکبار مصرف گیاهی در تهران
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چکـیده
صنایع پالستيك نيز در این سالها توسعه چشمگيري داشته اند بطوریكه تعداد و ظرفيت واحدهاي پالستيك از 2700عدد و
ظرفيت 1/3ميليون تن در سال  ،73به 5527عدد و ظرفيت 9ميليون تن در سال  87افزایش داشته که از لحاظ تعداد واحد
 %105و از لحاظ ظرفيت  %592رشد داشته است[ .وزارت صنایع] طبق بررسی هاي بعمل آمده روزانه  7000تن زباله در
تهران دفع می شود ،که از این مقدار  4/6درصد مشمع و مواد پالستيكی بوده است افزایش مصرف ظروف یكبار مصرف
باعث وجود بيشتر پلی اتيلن ترفتاالت 2در ضایعات شهري شده است .درحالی که از این ضایعات پالستيكی توليد شده تنها
بخش کوچكی بازیافت میشود و مابقی در زمين دفن میشود .فرآیند بازیافت ضایعات پالستيكی شامل روشهاي
مكانيكی ،شيميایی و بازیافت انرژي است .امروزه به دالیل اقتصادي و جلوگيري از ایجاد مواد سمی ،روش بازیافت
مكانيكی ترجيح داده می شود .براساس آمار سال  83ساليانه  540هزارتن زباله هاي پالستيك یكبار مصرف اعم از ظروف
یكبارمصرف ،بطري هاي نوشابه و ...وارد طبيعت می شود .روش بازیابی پالستيك در تهران تجربی بوده و توسط نيروي
انسانی صورت میگيرد .فرآورده هاي بازیابی شده استاندارد نبوده و داراي کيفيت پایينی می باشند .یكی از مشكالت
بازیافت پالستيك در تهران عدم رعایت اصول بهداشتی در بازیافت ضایعات است .براي ميزان استفاده از ضایعات بازیابی
شده در توليد محصوالت جدید هيچ استانداردي وجود ندارد.متاسفانه در کشور ما ضایعات پالستيك مخلوط با هم ،مورد
بازیابی قرار میگيرد که این امر موجب افت خواص مكانيكی مواد شده در بين زباله هاي جمع آوري شده سهم پالستيكها
و ظروف یكبار مصرف به روزانه  30تا  45درصد است .این در حالی است که اگر این ميزان استفاده از ظروف یكبار
مصرف پالستيكی با همتاي گياهی جایگزین شود هم از حجم زبالهها کاسته می شود و هم مشكالت زیست محيطی تا
حد قابل توجهی رفع میگردد.
واژگـان کلـیدی :پالستيك ،پلی اتيلن ترفتاالت ،بازیافت ،ظروف گياهی

 -1کارشناس معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه  ،6کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا ،واحد علوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
2 PET

33

 -1مقدمه
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پالستيك داراي ریشه یونانی ميباشد .از کلمه یونانی پالستيكوز که معناي فرم دادن یا فرم گرفتن را دارد مشتق شده است.
ولی امروزه این واژه معناي خاص تري دارد .به طور کلی پالستيك ها مواد مصنوعی هستند که از طریق حرارت دیدن ،فشار ،فرم
دهی و سپس سردکردن می توانند به محصوالت و کاالهاي مختلف تبدیل شوند.]1[.
اولين استفاده بشر از پليمرهاي طبيعی به قرن قبل از ميالد مسيح برمی گردد .در آن زمان از قير طبيعی،کهربا ،الك و شالك
براي موم اندود کردن اجسام استفاده می شده است .گوتاپرچا یا پلی ایزوپرن ترانس که ایزومر هندسی کائوچوبی طبيعی می باشد
در اواسط قرن  17ميالدي از مشرق زمين به تمدن غرب معرفی گردید .از این ماده به عنوان عایق الكتریسيته( پوشش سيم) و
ماده اي که امكان هر نوع قالبگيري را فراهم می کرد استفاده شد ]2[.و[]3
در آسيا یكی از نخستين صنایع عمده اي که پدیدار شد در ارتباط با صنعت پالستيك بود و این امر جایگاه مهم صنعت
پالستيك را در جهان  ،آسيا و ایران مشخص می کند  .براي دستيابی به توسعه  ،این صنعت باید مستحكم شود  .مجمع پالستيك
آسيا  APFکه کار خود را از سال  1991ميالدي در شهر اوزاکاي ژاپن آغاز کرد  ،نزدیك به  50در صد مصرف جهانی مواد
پالستيك را در اختيار دارد .نه عضو اوليه این مجمع چين  ،هند  ،اندونزي  ،ژاپن  ،فيليپين  ،مالزي  ،سنگاپور  ،تایلند و ویتنام
هستند]6[.
در گروه ترموپالستيك ها (گرمانرم) قرار دارند .خصوصيت بارز مواد گروه ترموپالستيك این است که می توان آنها را به دفعات
 ،تغيير فرم داد به عبارت دیگر با حرارت دادن  ،نرم و ذوب می شوند و با خنك کردن دوباره سرد شده ،منجمد می گردند
بنابراین این دسته بازیافت پذیرند[]5[ .]4
پلی اتيلن ترفتاالت شكلی سبك اما محكم از یك پلی استر شفاف است  ،که براي توليد بطري هاي انواع نوشيدنی هاي غير
الكلی و الكلی  ،آب ميوه  ،آب معدنی  ،روغن هاي خوراکی  ،روغن گياهی  ،مایونز  ،مواد آرایشی ،بعضی پاك کننده هاي خانگی و
دیگر مصارف خوراکی و غير خوراکی استفاده می شود .برتري هاي استفاده از پلی اتيلن ترفتاالت شامل نشكن بودن و عدم
محدودیت در طراحی آن می باشد .رشد سریع و جهانی تقاضاي بطري هاي پلی اتيلن ترفتاالت بسيار مشهود است .در طی دهه
 1990در اروپا ميزان مصرف این بطریها از  300/000تن به  1/5ميليون تن افزایش یافته است که افزایش هاي مشابهی را می
توان در دیگر نقاط دنيا به آسانی مالحظه نمود .در کشور ما هنوز این بطري هاي به همراه دیگر زباله هاي خانگی دور ریخته و یا
اغلب در خيابانها پراکنده و سبب آلودگی محيط زیست می گردند .رشد مالحظات زیست محيطی و محدودیت منابع طبيعی سبب
پيدایش ورشد تقاضا جهت برنامه ریزي و طراحی سيستمهاي جمع آوري و بازیافت پلی اتيلن ترفتاالت به مواد با ارزش و
محصوالت جدید شده است]7[.
جدول :1مشخصات ]8[ PET
1/35GR/CM3

دانسيته ویژه

1/5- 3/5 KJ/m2

قدرت ضربه پذیري

+°c260

دماي ذوب

°c- 40-200

مقاومت تخریب گرمایی

°c70

ماکزیمم دماي استفاده

امروزه مصارف پالستيك و ظروف پالستيكی به صورت بخشی از زندگی مردم درآمده ،بطوري که ارزش کلی به کارگيري از
پالستيك در صنعت بسته بندي در سراسرجهان رقمی معادل  424ميليارد دالر برآورد می شود]9[.

 -2مواد و روشها
به منظور بررسی مسائل و مشكالت ناشی از استفاده از ظروف یكبار مصرف پالستيكی و پيشنهادراهكارهاي مناسب در جهت
رفع این مسائل و مشكالت در این تحقيق با توجه به اینكه در زمينه بازیافت پالستيك پژوهش هاي مختلفی صورت گرفته بود لذا
براي کسب اطالعات مطالعات رو به دو تقسيم کرده و ابتدا اقدام به جمع آوري سابقه و نحوه بازیافت پالستيك کرده و سپس با
همكاري سازمان بازیافت تهران اطالعات جدید در رابطه با ميزان ،نحوه بازیافت ظروف یكبار مصرف پالستيكی اطالعات جمع
آوري و سپس با استفاده از نرم افزارهاي  Excelو  Arc GIS 9.2به تجزیه داده ها و نهایتا ارائه نتایج به صورت جداول و نقشه
ها پرداخته شد.

34

-1-2روش بازیابی شیمیایی
در این روش از بازیابی ضایعات می توان حجم زیادي از مخلوط پالستيكها را مورد بازیابی قرار داد .قابل ذکر است که این
روش در مراحل آزمایشی خود سير می کنند و این گونه به نظر می رسد که مواد حاصل شده از این روش حدودا  2تا  3برابر گرانتر
از استحصال آنها از نفت و گاز طبيعی هزینه در بر داشته باشد  .ماده اي که از این روش به دست می آید«نفتا» اطالق می شود .از
این ماده عالوه بر اینكه می توان به عنوان یك سوخت خوب و مناسب به جاي نفت و زغال سنگ استفاده کرد  ،می توان آن را در
صورت ادامه واکنش به اجزاء تشكيل دهنده آن تفكيك نمود و در صورت تجدید فرمول به عنوان یك ماده نو و دست اول در
چرخه توليد وارد نمود  .در حال حاضر کشورهاي صنعتی و پيشرفته که از تكنولوژي و تجهيزات مدرن سود می جویند بر روي این
روش از بازیابی کارمی کنند.]11[ .
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جهت بررسی مسائل و مشكالت بازیافت پالستيك از زباله هاي شهر تهران بایستی مسائل اقتصادي ،فنی و زیست محيطی را
مورد توجه قرار داد .بخش ميدانی و عملی تحقيق شامل مطالعه و بررسی روند بازیافت پالستيك و بررسی و شناخت مسائل در
پيش روي این روند بود .شایان ذکر است که تعيين نرخ توليد در مطالعات مربوط به ميزان بازیافت مواد زائد جامد بخصوص زائدات
پالستيكی الزامی است ،زیرا باید مقدار کل مواد توليدي را داشت تا بر اساس آن سيستم مدیریت مناسب را اتخاذ کرد که در این
تحقيق تمام موارد مورد نياز با همكاري صميمانه سازمان بازیافت تهران آورده شده است .داده هاي سازمان بازیافت تهران توسط
نرم افزارهاي  Excelو  Arc GIS 9.2مورد بررسی قرارگرفت .جهت استفاده از نرم افزار  GIS 9.2نقشه تهران را از سازمان
نقشه برداري تهران تهيه و پس از رقومی سازي و ژئورفرنس1و تعریف سيستم تصویر  UTMبراي آن ،داده ها را در قسمت
مشخصه در نرم افزار وارد کرده و براي هر یك نمادي را مشخص شد.
عليرغم تالش هاي زیاد متاسفانه آمار دقيقی براي بازیافت ظروف یكبار مصرف یافت نشد .کليه ارقام ارائه شده توسط سازمان
بازیافت شامل کليه پالستيكهاي بازیافت به همراه درصد زائدات ظروف یكبار مصرف پالستيكی ارائه شده است.
در طبقه بندي پالستيك ها ،ظروف یكبار مصرف پالستيكی در دسته پالستيك هاي گرمانرم قرار گرفته اند و در حال حاضر
تنها دسته اي از پالستيك ها که در کل کشور بازیافت می شوند این گروه پالستيك ها هستند.
از دیدگاه زیست محيطی بازیابی مكانيكی ضایعات همراه با بازیافت انرژي سودآورترین و مفيدترین شيوه جهت بازیابی
ضایعات می باشد]11[.
در کشور ما از روش فيزیكی استفاده می کنند و روند بازیافت آنها یكسان و به این ترتيب خواهدبود:
آسياب کردن (خرد کردن) که قبل از آن سعی می شود که جداسازي بر اساس رنگ بندي با نوع طبقه بندي صورت بگيرد.
سپس شستشو صورت می گيرد .جنس بندي براساس وزنی حجمی با ترکيبات مایع مختلف مانند آب و نمك با درصدهاي متفاوت
و غوطه وري در این مایعات صورت می گيرد .بعد واحد اکسترود کردن است و بعد ذوب کردن است و در نهایت گرانول شستشو
می سازند و در سيستم تزریق خط توليد وارد می کنند]12[.

-3کلیاتی از ظروف یکبار مصرف گیاهی
-1-3نتایج
با بررسی هاي به عمل آمده می توان به موارد زیربه عنوان نتایج از این تحقيق اشاره کرد .مسائل و مشكالت بازیافت ضایعات
پالستيك در تهران عبارتند از:
-1مسائل مربوط به تكنولوژي که خودعبارتند از :
عدم تفكيك یا تفكيك غلط از مبدا مواد زائد جامد مخلوط شدن مواد زائد جامد با دیگر مواد زائد جامدکه موجب تحميل شدن
هزینه هاي سنگين و صرف وقت زیاد براي جداسازي و تفكيك این مواد می شود.
جداسازي و تفكيك ضایعات پالستيك در کشورهاي توسعه یافته بر اساس چگالی صورت می گيرداما در ایران بر اساس
رنگ ،تزریقی یا بادي بودن مواد صورت می گيرد.
مخلوط شدن انواع پليمرها با هم درهنگام بازیافت ،نتيجه آن توليد محصوالت و فرآورده هایی است که از خواص مكانيكی
ضعيفی برخوردارند .این امر باعث ميشود طول عمر محصوالت توليدي از مواد آسيابی کوتاه بوده و در مدت زمان کوتاهی راهی
زباله دانها شوند.
1 Geo Reference
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عدم شستشوي دقيق و اصولی که موجب ميشود انواع آلودگيها از جمله برچسب هاي کاغذي ،خاك و گردوغبار ،مواد چربی و
غيره با مواد بازیافتی مخلوط شوند که نهایتا موجب افت کيفيت فرآورده توليدي می شود.
مراحل مختلف فرآیند بازیابی به صورت کامال تجربی وتوسط نيروي کاري ارزان قيمت صورت می گيرددر صورتی که در
کشورهاي توسعه یافته و صنعتی قسمت اعظم کار توسط ماشين آالت صورت گرفته و دخالت انسان بعنوان نيروي کار فيزیكی در
حداقل قرار می گيرد.
دستگاه ها اکثراً ساخت داخل کشور بوده،با توجه به تحریم هاي اعمال شده از تكنولوژي پایينی برخوردار بوده و غالبا مستهلك
می باشند.
استفاده از گازویيل توسط برخی از سودجویان براي اینكه مواد راحتتر آسياب شوند،باعث افزایش آلودگی هوا می شود،که
نشاندهنده تكنولوژي پایين است.شایان ذکر است که امروزه با به کارگيري برخی وسایل پيشرفته این مشكل تا حدودي رفع شده
است.
محصوالت توليد شده از پالستيك هاي بازیابی شده،در مقایسه با محصوالت توليد شده در کشورهاي توسعه یافته از کيفيت
پایينی برخوردار است.
عدم استفاده از کارشناسان محيط زیست و پليمر در صنعت بازیافت و همچنين عدم وجود آزمایشگاه هاي کنترل کيفيت
فرآورده هاي توليد شده در داخل کشور.
-2مسائل و مشكالت حقوقی که عبارتند از :
جمع آوري پالستيك آلوده توسط دوره گرد ها از درون زباله هاي خانگی ،تجاري ،صنعتی ومسيل هاي شهري صورت می
گيرد که تهدیدي براي سالمت بهداشتی فردي و اجتماعی جامعه است.
عدم ساماندهی درست صنعت بازیافت پالستيك در کشور که ماحصل آن وجود مراکز وکارخانجات زیادي است که بدون مجوز
و بصورت غيرقانونی به امر بازیابی ضایعات پالستيك اشتغال دارند.
عدم وجود نظارت و کنترل مستمر ودائمی دست اندرکاران مسائل بهداشتی کشور بر بهداشتی بودن فرآیند بازیافت و
محصوالت توليدي.
محيطهاي برخی از کارخانجات و کارگاه هاي بازیافت پالستيك و محيطهاي نگهداري مواد بازیابی شده بهداشتی نيست]13[.
متاسفانه در بعضی نقاط از این مواد بازیابی شده پالستيكی در ساخت وسایلی همچون ليوان ،اسباب بازي... ،که سالمت
کودکان را بخطر مياندازد استفاده می کنند]13[ .
ضایعات پالستيك موجود در زباله هاي بيمارستانی پس از جمع آوري در کهریزك در دل زمين دفع می شود ،ميزان این
ضایعات در سال  1377در حدود  4777/8تن بود .این مسئله یعنی دفن سرمایه ملی در دل خاك.
امكان استفاده سودجویان از پالستيك هاي ضایعاتی مراکز درمانی وبيمارستانی براي بازیافت.
عدم آگاهی مصرف کنندگان نسبت به معایب استفاده از محصوالت توليد شده از ضایعات پالستيك ،بطوري که مشاهده شده
برخی از مردم از سطلهایی که از مواد بازیافتی ساخته شده و براي مصارف دیگري مانند حمل مواد غذایی و نگهداري آنها استفاده
می کنند.
عدم توانایی مصرف کنندگان در تشخيص و شناسایی اینكه محصوالت از ضایعات پالستيكی توليد شده اند یا از مواد نو.
به دليل چند بعدي بودن مسئله بازیابی ضایعات تمامی مسائل و مشكالت را نمی توان متوجه یك سازمان دانست.براي رفع
کامل مشكالت همكاري بين سازمانی و بين بخشی الزم وضروري به نظر می رسد.در حال حاضر این همكاري بين بخشی بسيار
ضعيف صورت میگيرد.
عدم رعایت موازین بهداشت حرفه اي در صنعت بازیافت پالستيك به مرور زمان موجب بروز بيماریهاي مختلف و از
کارافتادگی کارگران شاغل در این حرفه می شود.
عدم وجود استاندارد براي ميزان استفاده از ضایعات بازیابی شده در توليد محصوالت جدید.
-3مسائل آموزشی وفرهنگی مردم که خود عبارتند از:
عدم آگاهی مردم از نحوه جداسازي و تفكيك ضایعات از مبدا.
از منظر زیباشناسی مردم خواهان محصوالت شفاف وبا رنگ روشن هستند ،بنابراین از محصوالت بازیابی شده از پالستيك
استقبال نمی کنند.
عدم وجود بازار دائمی براي فروش و عرضه محصوالت بازیابی شد.
-4مسائل بهداشتی ناشی از مصرف ظروف پالستيكی که مهمترین اثرات در زیر آورده شده است:
یكی از مهمترین مسائلی که صالحيت بهداشتی محصوالت پالستيكی را به عنوان ظروف غذاخوري و بسته بندي زیر سؤال
می برد  ،قابليت نفوذپذیري پالستيك ها در برابر مواد غذایی ،شوینده ها  ،گازها و بخارات موجود در اتمسفر است ،مثالً اسيدها،
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قلياها ،روغن ها و حالل ها میتوانند از سطح محصوالت پالستيكی به درون آنها نفوذ کنند و آنها را متورم سازند این امر باعث
انتقال بعضی از مواد افزودنی به داخل غذا شده و بر اثر نفوذ بعضی از غذاها به خصوص روغنها سطوح ظروف به محيطی مناسب
براي رشد انواع ميكروبها مبدل میگردد و در نتيجه می تواند باعث آلوده شدن غذا شود]14[.
نگهداري مواد غذایی در ظروف پالستيكی باعث افسردگی نگهداري مواد غذایی در ظروف پالستيكی براي مدت طوالنی،
زمينه هاي بروز بيماري افسردگی را در افراد فراهم می کند.
کارشناسان محيط زیست معتقدند چرخه مربوط به ظروف یكبار مصرفاز هنگام درست شدن تا زمانی که از بين برده می شوند
کامالً بر محيط اطراف ما تاثير منفی می گذارند .بطري هاي پالستيكی از جنس ترفتاالت اتيلن هستند که در صورت انجماد آب
تغييراتی در پليمرهاي این ظروف ایجاد می گردد .این ظروف صرفا براي نگهداري آب در درجه حرارت یخچال( صفر تا  4درجه
سانتيگراد) مناسب است .به عبارتی ،طراحی آنها براي شرایط سرد و خنك است نه انجماد.
استفاده مجدد از بطريهاي پالستيكی بسيار خطرناك است ،زیرا احتمال آلودگیهاي ميكروبی هم وجود دارد.
تحقيقات انجام شده توسط محققان پزشكی و تغذیه نشان میدهد که بسياري از بيماريها در اثر مصرف غذا در ظروفهاي
یكبار مصرف بوجود میآید .از جمله این بيماریها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
انواع سرطان ها ،ناراحتی هاي گوارشی ،بيماري هاي کبدي و امراض بدخيم و...
اگرچه مسئوالن و کارشناسان ،بارها نسبت به استفاده درست از ظروف یك بار مصرف هشدار دادهاند ،اما متاسفانه استفاده از
این نوع ظروف روزبه روز در حال افزایش است و طبيعتا با افزایش توليد و مصرف آن ،احتمال خطا ،چه از سوي توليدکنندگان و چه
مصرفکنندگان افزایش مییابد.
مسالهاي که کارشناسان به تازگی نسبت به آن هشدار دادهاند ،این است که در ایران پلیاتيلنها یا پیويسیهاي استاندارد
براي بستهبندي موادغذایی و بهداشتی توليد نمیشود و از نوع صنعتی این مواد ،بدون توجه به مضراتشان در صنایع غذایی و
بهداشتی استفاده میشود.
در شرایطی که در تمام دنيا استفاده از پی وي سی صنعتی براي مصارف غذایی و بستهبندي به طور کامل منسوخ شده است و
حتی اخيرا هم براي لوازم منزل و اسباببازي این محدودیت در جهان به وجود آمده ،متاسفانه در کشور ما به رغم نظارت وزارت
بهداشت ،همچنان به دليل صرفههاي اقتصادي ،گروهی از توليدکنندگان همچنان از موادي استفاده میکنند که تاثير آنها بر
سالمت مردم در درازمدت آشكار میشود .با توجه به آمارهایی که توسط سازمان بازیافت تهران جمع آوري شد ،ميتوان کل پسماند
شهر تهران را آناليز کرد.شایان ذکر است که این آناليز سال  1397در مرحله اول و دوم است.طبق نقشه هاي حاصله از داده ها که
با کمك نرم افزار  GISرسم شده است می توان توقع آناليز زیر را داشت.

همانطور که در نقشه ( )1-1مشاهده می شود منطقه  8بيشترین آمار جمع آوري بطري هاي پلی اتيلن ترفتاالت را به خود
اختصاص می دهدو سپس سایر مناطق  12 ،6و نهایتا  13در مراتب بعدي قرار می گيرند .با بررسی هاي بعمل آمده علل این آمار
در تعدد مراکز و سازمان هاي مختلف در این مناطق ذکرشد
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همانطور که در نقشه ( )2-1مشاهده می کنيد کمترین ميزان جمع آوري پالستيك ها در مناطق  21 ،18و  22است .متاسفانه
جمع آوري غيرقانونی و گاهاً عدم ارائه آمار در برخی از ماه هاي سال علل این کاهش چشمگير می باشد.
جدول : 2درصد جمع آوری شده پالستیک نسبت به زباله و در کل شهر در مناطق  22گانه شهرداری تهران
Valuable1
35/1%
33/7%
35/6%
29/1%
28/5%
40/3%
33/3%
28/4%
32/4%
25/7%
33/1%
39/1%
31/7%
24/7%
32%
32/1%
31/4%
27/3%
28/5%
31/6%
34/4%
27/2%
31/6%

Plastic
4/6%
4/6%
5%
5/4%
4/7%
5/9%
6/2%
5/7%
5/4%
5%
6/8%
6/2%
6%
4/2%
6/5%
6/8%
6/3%
4/4%
5/7%
5/5%
6/3%
4/7%
5/5%

Region
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total Average

همانطور که از جدول استنباط می شود بيشترین ميزان از مناطق  6و  12شهرداري تهران است ،و کمترین مقدار براي
مناطق 14و  10شهرداري تهران است.از آنجایی که کارشناس بخش بازیافت قيمت فروش پالستيك بازیافتی را  270تومان در هر
کيلو اعالم داشته است ميتوان برآورد اقتصادي پالستيك بازیافتی را هم براي هر منطقه به شكل جداگانه حساب کرد.

 -1زباله ارزشمند :منظور زباله هایی است که ارزش اقتصادي دارند.
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جدول : 3درصد جمع آوری شده پت نسبت به زباله و در کل شهر در مناطق  22گانه شهرداری تهران
35/1%
33/7%
35/6%
29/1%
28/5%
40/3%
33/3%
28/4%
32/4%
25/7%
33/1%
39/1%
31/7%
24/7%
32%
32/1%
31/4%
27/3%
28/5%
31/6%
34/4%
27/2%

1/7%
1/4%
1/9%
1%
1/4%
1/3%
1/4%
1/6%
1/4%
1%
1/6%
1/8%
6%
0/9%
1/2%
1/3%
1/2%
1/4%
1/7%
1/2%
1/8%
1%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

31/6%

1/4%

Total Average

در جدول فوق می توان با کمك فرمول زیر ميزان پت جمع آوري شده را به تفكيك در هر منطقه نسبت به زباله ارزشمند 1به
دست آورد 100 .

each Re gion
of Valuable

Value
of
Total Average

در صورت این کسر اعداد ستون پت جمع آوري شده را از جدول ( )3-1گذاشته و در مخرج کسر ميانگين کل زباله ارزشمند را
که طبق جدول ( )3-1عددي معادل  %31/6است را می گذاریم و براي مثال براي منطقه یك محاسبات به شكل زیر است:
 %1/7تقسيم بر  % 31/6که حاصل این کسر  0/0538می شود این عدد را در  100ضرب می کنيم و حاصل برابر  5/38می
شود که این عدد بيانگر ميزان پت جمع آوري شده در این منطقه نسبت به کل زباله هاي ارزشمند در این منطقه است.
با استفاده از فرمول گفته شده نمودار زیر رسم شده است.
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Valuable

PET

Region

7Value
5.7

3.16

5.7

5.4

3.8

6.01
5.06

5.06

4.43

4.43
4.11
3.8
3.8

3.8
2.8

5.38

3.16

4.43 4.43
4.11

4.43

3.16

6
5
4
3
2
1
0

نمودار  :1میزان پت جمع
منطقه 1 2 3
شده7در6هر 4 5
آوری 8
9 10111213141516171819202122

1 Valuable
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همانطور که از نمودار استنباط می شود بشترین ميزان از منطقه  3شهرداري تهران است ،و کمترین مقدار براي منطقه 14
شهرداري تهران است.از آنجایی که کارشناس بخش بازیافت قيمت فروش پت بازیافتی را  270تومان در هر کيلو اعالم داشته است
ميتوان برآورد اقتصادي پالستيك بازیافتی را هم براي هر منطقه به شكل جداگانه حساب کرد.

-4پیشنهادات
.1

.2
.3
.4
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.5
.6
.7
.8

باید در نظر داشت که تلفيق دو روش دفع ضایعات پالستيكی – یعنی بازیافت و استفاده از منایع تجدیدپذیر -با هم،
بهترین گزینه است .البته به شرط اینكه نظارت ،همكاري و حمایت از طرف سازمان هاي ذيربط در کشور به درستی
انجام گيرد.
1
با توجه به روند روبه رشد مصرف پالستيك در صنعت پالستيك ،پيشنهاد میشود از بسته بندي بيولوژیكی استفاده
شود.اگرچه طبق بررسی هاي انجام شده استفاده از این روش  20درصد گرانتر از استفاده از روش معمول است.
تفكيك کارخانه هاي توليدکننده ظروف یكبارمصرف ازکارخانجات توليدکننده قطعات پالستيكی،زیرا در کشور ما متاسفانه
ظروف یكبار مصرف زیادي هستند که مواداوليه مصرفی و خط توليد آنها بهداشتی نيست.
2
کارخانه هاي توليد ظروف یكبار مصرف در کشور همگی عالوه بر پروانه ساخت داراي امتياز مرتبه غذایی براي مواد
اوليه و پليمرهاي مصرفی خود باشند.
در مورد بيماریهاي ناشی از پالستيك همانطور که گفته شد بسيار کلی گویی شده در هر بخش از جزئيات و اینكه کدام
عامل ایجاد کننده بيمار است نكات مبهمی وجود دارد که پيشنهاد می کنم بيشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد.
در بخش برآورد هزینهها هيچگونه امكانی به دسترسی اطالعات وجود نداشت و این امر روند تحقيق را بسيار کند می کرد
پيشنهاد می کنم در هر صنعت یكسري اطالعات خام و پایه در اختيار پژوهشگران قرار گيرد.
با توجه به امكان برداشت محصوالتی مانند سيبزمينی ،چغندر قند ،بامبو و خرما در کشور پيشنهاد میکنم تحقيقاتی
وسيع درجهت استفاده از این مواد بعنوان مواداوليه در ساخت ظروف گياهی صورت گيرد.
با توجه به اینكه رشد فزاینده کيسه هاي پالستيكی در کشور به چشم می خورد پشنهاد میکنم مانند کشور هنگ کنگ
براي کيسه هاي پالستيكی ماليات وضع کنيم.

منابع
-

فاضلی ،فواد "،1386،نو کردن کهنه ها" ،مجله صنایع پالستيك.
سعادتی ،مجيد"،1376،مروري بر آناليز فيزیكی و شيميایی زباله شهر تهران" ،سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري تهران.
شوارتز ،س.س .وگودمن،ه ،1377 ،پالستيكهاي گرمانرم ،ترجمه علی عباسيان و سام منوچهري و حسين نازك دست،
انتشارات بهروزان با وهمكاري مجله پالستيك.
اسفندیاري،ع.م"،1373،مدیریت بازیافت کاغذ از مواد زائد جامد" ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات
اسالمی ،محمد " ،1372،مدیریت مواد زائد جامد شهري" ،وزارت کشور معاونت هماهنگی امور عمرانی.
سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران(واردات) 1373،الی ،1376گمرك جمهوري اسالمی ایران.
ماهنامه صنایع پالستيك ،1386 ،شماره 70
ماهنامه بسپار ،آذر  ،1384شماره44
ماهنامه صنایع پالستيك ،1375 ،پالستيك ها حافظ تعادل محيط زیست ،شماره .109
عمرانی ،قاسمعلی" ،1374،مواد زائد جامد" ،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،جلد دوم.
www.packaging.ir,2008
www.packaging.ir,2008
www.RecycledPETParameters.htm,2008

 1بسته بندي بيو لوژیك :بسته بندي که از مواد خام قابل باز توليد که قابل تجزیه و جذب در محيط هستند را گویند.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
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بررسی دالیل اصلی گرایش به کشت ارگانیک سیبزمینی از دیدگاه
کشاورزان در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان بهار

حماد هادیانفر ،1نظامعلی

وفایی2

تاریخ دریافت97/10/09 :
تاریخ پذیرش97/11/15 :
کد مقاله49303 :

چکـیده
کشاورزی ارگانیک یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار می باشد که متکی بر روشهای طبیعی کنترل آفات و بیماریها
بوده و در آن کاربرد آفت کشها ،علفکشهای مصنوعی ،کودهای شیمیایی ،هورمونها و آنتی بیوتیکها تا حد امکان
منع شده است ،این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش و ترویج کشت ارگانیک در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در
اراضی زیرکشت سیب زمینی در شهرستان بهار صورت پذیرفت .برای این منظور در سطح شهرستان بهار کلیه کشاورزان
سیب زمینی کار به تعداد  64نفر به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفتند و به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها
توزیع گردید .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و صاحبنظران و متخصصان کشاورزی و پایایی آن با
استفاده از آزمون پیشاهنگ و محاسبه آلفای کرونباخ  0/89محاسبه گردید .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSSانجام شد ،بنحویکه از آزمون  Tبمنظور مقایسه میانگین ها در سطح اطمینان  95درصد استفاده شد .نتایج
نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیک کار نگرانی از بروز و شیوع بیماریهای مختلف ،دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و
مطلوب ،جلوگیری از آلودگی آب و خاک و حفظ محیط زیست و کاهش هزینههای درمان از مهمترین دالیل اصلی
گرایش جامعه به کشت محصوالت ارگانیک میباشند.

واژگـان کلـیدی :کشاورزی ارگانیک ،سیب زمینی ،شهرستان بهار

 -1کارشناس ارشد آکرواکولوژی ،کارشناس پشتیبانی  ITمدیریت بانک کشاورزی همدان
 -2کارشناس ارشد توسعه روستایی ،کارشناس اعتباری بانک کشاورزی همدانVafadari4030@gmail.com :
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 -1مقدمه
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کشاورزی ارگانیک ،یک نظام تولید کشاورزی یکپارچه ،نظام یافته و انسانی است که با بهره گیری از منابع موجود در مزرعه،
باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستم های زیستی ،فعالیت بیولوژیک خاک و چرخه های زیستی می شود (آجودانی و مهدی
زاده )1390 ،تولید مواد غذایی با کیفیت مطلوب و به میزان کافی ،همگام با طبیعت و محیط زیست ،صیانت از تنوع ژنتیکی در
سامانه تولید و پیرامون آن ،تقویت چرخه های زیست محیطی ،و توسعه بلندمدت حاصلخیزی خاک از اهداف کلی کشاورزی
ارگانیک می باشد .در کشاورزی و صنعت غذا ،ارگانیک یک روش تولید است که از اولین مراحل زنجیره تولید غذا یعنی آماده سازی
زمین تا زمانی که غذا به صورت خام یا فرایند شده در بسته بندی به دست مصرف کننده می رسد را در بر می گیرد .اساس طراحی
سیستم های تولید ارگانیک ،تولید مقدار قابل قبولی از غذای مورد نیاز انسان با کیفیت باال و با حداقل خسارت ممکن به محیط
زیست و حیات وحش بوده است .در این سیستم نسبت به منابع برگشت پذیر مورد بهره برداری از طبیعت ،درجه اطمینان باالیی
وجود دارد و نوعی پایداری در درون آن نهفته است و پایداری نه تنها به معنی حفظ منابع تجدیدپذیر مثل خاک ،انرژی و کانی ها؛
بلکه پایداری زیست محیطی و حتی پایداری اجتماعی نیز در طراحی اصول این سیستم مورد توجه قرار گرفته است .از اصول اولیه
کشاورزی ارگانیک که منبع تأمین مواد اولیه و محور اساسی در این سیستم است می توان به استفاده حداقل از نهاده های خارجی
تولید ،حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک در بلندمدت با استفاده از روش های بیولوژیکی (تقویت جمعیت میکروارگانیسم های خاک
و تناوب زراعی) ،اجتناب از مصرف فرآورده های شیمیایی مصنوعی (کود و سم) ،تقویت تنوع ژنتیکی و چرخه های بیولوژیکی
طبیعی اشاره نمود (رجبی و همکاران.)1392 ،

 -2بیان مسئله
در طول اعصار و قرون ،کشاورزی دچار تغییرات گوناگونی شده و همواره انسان مهم ترین عامل تغییر در آن بوده است .در
قرن های اخیر به علت رشد روزافزون جمعیت ،نگرش اولیه انسان به طبیعت که نگرشی دوستانه بود جای خود را به تعاملی یک
جانبه و برعلیه طبیعت داد .بدین صورت که کودهای شیمیایی ،سموم دفع آفات نباتی ،فراورده های هورمونی و غیره به بخش
کشاورزی وارد شدند و به مدد بهره گیری از ارقام اصالح شده ،جهشهای بزرگی در افزایش تولید محصوالت کشاورزی بوجود آمد
تا به تقاضای روبه رشد موادغذایی پاسخ داده شود (بات تی وهمکاران .) 2007،از پیامدهای کشاورزی کنونی عدم پایداری آن،
چالشهای افزایش جمعیت ،تخریب زمین ،آلودگی محیط زیست ،تغییرات آب و هوایی جهان ،عدم قطعیت در بازار ،سطح پایین
سرمایه گذاری ،برخی از سیاستها و شرایط رفتاری می باشد .از اوایل قرن بیستم و با شکل گیری سامانه ای از کشاورزی که
اکنون ،کشاورزی رایج نامیده می شود ،نگرانی هایی در خصوص پیامدهای این سامانه ابراز شده است .این دغدغه ها در میانه های
صده گذشته و با کاربرد بیش از حد نهاده های برون مزرعه ای ،به ویژه کودها و آفت کش های شیمیایی مصنوعی افزایش یافت و
تا حد زیادی برای یافتن رهیافتهای جایگزین ،تالش شد تا اینکه در نهایت مفهوم کشاورزی پایدار مطرح گشت.
افزایش مهارت سرمایه انسانی با دسترسی به اطالعات و فناوری ،برخورداری از دانش ،مهارت و نگرش سازنده ،نقش
کلیدی را در تقویت پایداری در بخش کشاورزی و موفقیت طرح های توسعه روستایی ایفا می کند .دستیابی به دانش و فناوری،
انسان را در پیشبرد امور اقتصادی کار و نیز در دستیابی به یک زندگی انسانی تر یاری می دهد و می تواند در توسعه منابع انسانی و
توانمندسازی کنشگران اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .تحوالت صورت گرفته در حوزه فناوری و بازار ،فرصت های جدیدی را برای
بهره مندی کشاورزان فراهم می سازند .در عوض ،کشاورزان برای بهره مندی از فرصت های جدید و عمل رقابتی در پرتو تصمیم
گیری و عمل آگاهانه ،نیازمند دسترسی بهتر به اطالعات ،دانش و فناوری و نیز تسهیالت فرایند تولید و بهره وری در کشاورزی از
لحاظ منابع طبیعی ارتباطی هستند .بنابراین از این پس ،افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بیشتر ناشی از استفاده اثر بخش از
نهاده ها و منابع ،به کارگیری فناوری های نوین و مدیریت نظام های کشاورزی می باشد ،تا گسترش سطح زیر کشت و افزایش
مصرف نهاده یا مصرف منابع طبیعی مازاد .این امر نیازمند تلفیق مناسب دانش و فناوری در زنجیره های کشاورزی از تولید تا
عرضه است .همچنین ضروری است که توصیه های ترویجی و فناوری های کشاورزی با توسعه شرایط کشاورزان ،محیط ها و
حیطه های خاص تولیدی سازگار باشد (میرمسلیمی و همکاران.)1393 ،

 -3ضرورت انجام تحقیق
امروزه یکی از مسائل اساسی جوامع بشری تأمین نیازهای غذایی افراد آن جامعه است .با توجه به روند رو به افزایش جمعیت
جهان و محدود بودن امکانات تولید مواد غذایی این مسئله روز به روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد .در سال  ،2020ساالنه
یک میلیون تن غله برای تغذیة جمعیت فزایندة دنیا مورد نیاز خواهد بود .همزمان برای تأمین نیازهای مضاعف غذایی در ربع قرن
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آینده ،باید بازده تولید بخش کشاورزی در کشتزارهای موجود تقریباً دو برابر شود (نیک نامی و همکاران .)1390 ،از جمله چالش
های فراروی جوامع امروزی ،می توان به مساله سالمت و کیفیت مواد غذایی اشاره نمود که بسیاری از کارشناسان علوم تغذیه و
پژوهشگران را بر آن داشته تا با نگرشی کارشناسانه و عمیق به فعالیت های کشاورزی نگریسته و با شناسایی علل و عوامل
پدیدآورنده موضوع ،در پی چاره جویی جهت رفع موانع موجود و دستیابی به منابع غذایی سالم و با کیفیت مطلوب برآیند .سیستم
کشاورزی صنعتی ضمن تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی چون کاهش حاصلخیزی خاک و آلودگی منابع آبهای زیرزمینی ،با
استفاده از بیش از  300ترکیب شیمیایی خطرناک و مصنوعی نظیر آفت کش ها ،کودهای شیمیایی و علف کش ها ،جهت تامین
مواد غذایی مورد نیاز جمعیت -با توجه به رشد روزافزون -موجب بروز اختالل در سیستم سالمت می شود.
دلیل اصلی این گرایش را می توان بروز و شیوع نگرانیهای عمومی در خصوص سالمت و ایمنی غذایی و نیز سالمت محیط
زیست دانست .نگرانی های روز افزون در باره کیفیت پایین مواد غذایی از یک سو و تخریب محیط زیست و تنگناهای بهداشتی
ناشی از کشاورزی رایج از سوی دیگر باعث ایجاد گرایش فزاینده ای برای پذیرش کشاورزی ارگانیک شده اند .برخالف تصور
عمومی که کشت ارگانیک را تامین غذای سالم برای ثروتمندان در نظر می گیرند ،این کشت نخستین بار به عنوان راه حلی برای
افزایش تولید محصوالت در کشورهای جهان سوم و به ویژه به عنوان یک روش در هند ،مد نظر قرار گرفت و به همین دلیل است
که در حال حاضر در تعدادی از کشورها تولید محصوالت ارگانیک به عنوان پایه توسعه پایدار تلقی می شود (یعقوبی و جوادی،
.)1393

کشاورزی ارگانیک :یک نظام تولید کشاورزی یکپارچه ،نظام یافته و انسانی است که با بهره گیری از منابع موجود در مزرعه،
باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستم های زیستی ،فعالیت بیولوژیک خاک و چرخه های زیستی می شود (آجودانی و مهدی
زاده.)1390 ،
در کشاورزی پایدار دو هدف اساسی حفظ سطح تولید کشاورزی و کاهش آثار زیانبار زیست محیطی  ،وجود دارد .توسعه پایدار
با این نگرش که از منابع باید به گونه ای استفاده کنیم که نه تنها نیاز نسل فعلی را برآورده سازد ،بلکه امکان تأمین نیازهای
نسلهای آینده را نیز فراهم آورد ،برنامه ریزی جامع و به هم پیوسته ای را در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایجاب می نماید
(زمانی و همکاران)1393،

 -2-3موقعیت و وسعت منطقه مورد مطالعه
شهرستان بهار با  1334کیلومتر مربع وسعت و متوسط ارتفاع  1735متر از سطح دریا در نوزده کیلومتری شمال غرب
شهرهمدان به مرکزیت شهر بهار ،یکی از شهرستانهای استان همدان بوده و جمعیت این شهرستان در سال  1390بالغ بر 123
هزار نفر بوده است .بهار از لحاظ جغرافیایی بین مدارهای  34درجه و  52دقیقه تا  34درجه و  55دقیقه عرض شمالی و  48درجه و
 27دقیقه تا  48درجه و  25دقیقه طول شرقی قرار گرفته است و دارای سه بخش مرکزی ،اللجین و صالحآباد و شش دهستان و
چهار شهر بهار ،اللجین ،مهاجران و صالحآباد (شکل  )3-1و هفتاد روستای دارای سکنه است .شهرستان بهار از نظر طبیعی دارای
آب و هوای خشک بوده ،رژیم بارندگی آن از تیپ اقلیم مدیترانهای است.
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 -1-3تعاریف واژگان
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شکل  -1نقشه موقعیت و وسعت شهرستان بهار

-4اهداف تحقیق



بررسی و مطالعه دالیل گرایش به کشت ارگانیک سیب زمینی از منظر کشاورزان
بررسی نقش آموزش و ترویج کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار

-5پیشینه تحقیق
مکیآبادی و همکارن ( )1395اظهار داشتند که آموزش ،ترویج و گسترش استفاده از کودهای ارگانیک نظیر ورمیکمپوست،
کود سبز ،کودهای زیستی و کنترل بیولوژیک آفات به وسیله تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی ارگانیک سبب کاهش میزان
بیماریها ،بهبود کیفیت مواد غذایی ،تولید مواد غذایی با ارزش تغذیهای بهتر و خوشطعم و کاهش آسیب به محیط زیست و
درنتیجه پایداری محیطی خواهد شد.
مرشدی و همکاران ( )1395در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک مستلزم اجرای برخی
سیاستها و اقدامات دولتی است به نحوی که گرایش و سمتگیری سیاستهای کشاورزی دولت به سمت اهداف زیستمحیطی و
اجتماعی فرصت بسیار خوبی را برای گسترش کشاورزی ارگانیک فراهم خواهد آورد .همچنین آموزش مروجین کشاورزی به منظور
اشاعه کشاورزی ارگانیک و نیز ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی ضروری است و مراکز تحقیقاتی میبایست برای حل مسائل فنی،
اقتصادی و اجتماعی این راهکار نوین و اطمینانبخش ،تالش بیشتری به عمل آورند.
پیروشعبانی ( )1394بیان نمود که استقرار نظام ترویج در مبانی کشاورزی ارگانیک از سویی زمینه رونق اقتصادى و بهبود
فضاى کسب و کار را فراهم مىآورد و از سوى دیگر با ارائه آموزشهاى الزم و ایجاد و تقویت مهارتهاى جدید ،زمینه ایجاد اشتغال
را فراهم مىسازد .این موضوع نهایتاً سبب رشد و توسعه کشاورزی پایدار میگردد.
دینپناه و اخوان ( ) 1393در بررسی عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی ارگانیک به این نتیجه رسیدند که با توجه به رابطه
ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و ارتباطی -ترویجی کشاورزان با دانش کشاورزی ارگانیک میبایست مشارکت در بین آنها افزایش
یافته و فعالیتهای آموزشی -ترویجی تقویت گردد .همچنین با توجه به رابطه ویژگیهای نوآوریهای کشاورزی ارگانیک با دانش
کشت ارگانیک الزم است مزیت نسبی ،سازگاری ،و قابلیت رؤیت آن افزایش یافته و پیچیدگیهای آن کاهش یابد.
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کوهستانی و همکاران ( )1393اظهار داشتند به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک الزم است با ارائه و غنا بخشیدن به دوره های
آموزشی ضمن خدمت ،زمینه هر چه بیشتر آموزش مروجان فراهم آید تا از طریق آنها اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی در
زمینه کشت ارگانیک با سرعت و سهولت بیشتری انجام پذیرد.
میرسلیمی و همکاران ( ) 1393در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر نظر کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک به این
نتیجه رسیدند که به منظور فرهنگسازی تولید محصوالت کشاورزی الزم است برنامههای آموزشی بر آگاهسازی و ایجاد نگرش
مثبت نسبت به تولید محصوالت ارگانیک متمرکز گردد .همچنین به اهمیت و نقش نظام آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان
متولی آموزش کشاورزی در امر توسعه کشاورزی ارگانیک توجه بیشتری معطوف گردد.
قدیمی و همکاران ( )1391در بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک چهار متغیر آشنایی با
کشاورزی ارگانیک و پیامدهای منفی کشاورزی متداول ،شرکت در کالسهای آموزشی -ترویجی مرتبط با کشاورزی ارگانیک،
سطح تحصیالت و به کارگیری روشها و فناوریهای کشاورزی را از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشاورزی ارگانیک بیان نمودند
آجودانی و مهدیزاده ( )1388اظهار داشتند به منظور ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان در ارتباط با کشاورزی ارگانیک ضمن
بازدید از مزارع تحقیقاتی کشت ارگانیک ،نحوه عملکرد نیز آموزش داده شود .همچنین به منظور اشاعه هر چه بیشتر فناوری کشت
ارگانیک الزم است تعداد مزارع نمایشی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان پیشرو توسعه یابد تا کشاورزان به درک
صحیحی از مزایای این فناوری دست یابند .استوبالر و همکاران )2012( 1عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک را دانش و
آگاهی کشاورزان نسبت به فواید کشاورزی ارگانیک ذکر میکنند .آنها اظهار داشتند که رابطه مثبتی بین میزان دسترسی به
اطالعات کشاورزی و زیستمحیطی و دانش کشاورزی ارگانیک وجود دارد.
الیفلد )2012( 2در مطالعات خود بر توجه و تمرکز بیشتر بر روی فعالیتهای ترویجی و آموزشی تأکید نمود  .به عقیده او
ترویج به عنوان یک منبع اطالعاتی در زمینه کشاورزی پایدار میتواند با افزایش آگاهی نسبت به پیامدهای منفی کشاورزی متداول
و همچنین آشنایی با پیامدهای مثبت کشاورزی ارگانیک ،نقش بسزایی در بهبود و تقویت نگرش کشاورزان نسبت به کشت
ارگانیک داشته باشد .پارون )2011( 3در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مشخصههایی نظیر آموزش ،آموزش مدیریت آفات،
دسترسی به اطالعات منظم و خدمات ترویجی و اعتبارات ،پیش نیازهای درک کشاورزان از خطرات بومشناختی حاصل از کاربرد
گسترده آفت کشها میباشند .همچنین آموزش در کشتزار زیر نظر مروجان همگام با تسهیالت اعتباری در کاهش استفاده از آفت
کشها مؤثر است.
4
چویچوم و یامائو ( )2010اظهار داشتند به منظور پذیرش کشاورزی ارگانیک توسط کشاورزان و رواج این نظام به عنوان یکی
از نظامهای کشاورزی پایدار ،شناسایی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی و عوامل مؤثر برآن در جهت ترویج و توسعه نظام
کشاورزی ارگانیک در بین کشاورزان اهمیت و ضرورت دارد.
نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی نظیر دانش ،تجربه ،تحصیالت ،اطالعات در دسترس و نگرش نسبت به کشاورزی
پایدار بر نگرش کارشناسان نسبت به کشاورزی ارگانیک و هر نوآوری دیگر تأثیرگذار است .تاتلیدیل و همکاران )2009( 5اظهار
داشتند که سطح تحصیالت کشاورزان و دسترسی آنها به خدمات ترویجی و اطالعات منجر به درک بیشتر اهمیت کشاورزی پایدار
میگردد و سازمانهای ترویج با تمرکز بر این فاکتورها میتوانند نگرش مساعدتری را نسبت به پایداری در کشاورزان ایجاد نمایند.

 -6روش تحقیق
این تحقیق از نوع پیمایشی و به روش توصیفی صورت پذیرفت .برای این منظور در سطح شهرستان بهار همدان کلیه
کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی 64 ،نفر بوده است به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه مدنظر قرار گرفتندو حجم نمونه مورد
بررسی  64نفر محاسبه و پرسشنامهها در بین این تعداد توزیع گردید .در پرسشنامه عالوه بر طرح چند سؤل کلی و عمومی،
مهمترین عوامل مؤثر آموزشی و ترویجی بر توسعه کشت ارگانیک سیبزمینی شامل مسائل آموزشی ،مسائل ترویجی ،مسائل
حمایتی -مدیریتی و مسائل نگرشی در قالب طیف لیکرت ( :0خیلی کم :1 ،کم :2 ،متوسط :3 ،زیاد و  :4خیلی زیاد) طراحی گردید.
روایی ظاهری و محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشگاه ،صاحبنظران و متخصصان کشاورزی ارگانیک سازمان جهاد

1 Stobbelaar et al
2 Leifeld
3 Parvenn
4 Chouichom and Yamao
5 Tatlidil et al
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کشاورزی استان همدان صورت پذیرفت .همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون پیشاهنگ و توزیع 30
پرسشنامه ،مقدار آلفای کرونباخ 0/89 1محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود.

-7شیوه تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرم افزار  Spssانجام شد .برای این منظور در ابتدا به وسیله آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف 2میزان تبعیت دادهها از توزیع نرمال مورد بررسی قرار گرفت .سپس در بخش آمارههای توصیفی از توزیع فراوانی،
درصد و میانگین و در بخش آمارههای استنباطی از آزمون  tاستفاده گردید .همچنین رسم نمودارها و گرافها با استفاده از نرم افزار
 Excelصورت پذیرفت.

-1-7سن پاسخگویان
نتایج نشان داد که میانگین سنی کشاورزان  42/2سال با انحراف معیار  4/50سال بوده و بیشتر آنها در گروه سنی 35-45
( 43/3درصد) قرار داشتند.
متغیر
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سن (سال)

جدول  -1خصوصیات سني کشاورزان
سطوح متغیر فراوانی درصد میانگین انحراف معیار
0
0
کمتر از 25
20/3
13
25 -35
48/3
31
35 -45
4/50
42/2
20/3
13
45 -55
11/1
7
بیشتر از 55
100
64
کل

-2-7جنسیت پاسخگویان
در گروه کشاورزان مورد مطالعه ،نتایج نشان داد که  62نفر ( 96/9درصد) از پاسخگویان مرد و  2نفر ( 3/1درصد) زن بودند.
جدول  -2خصوصیات جنسیتي کشاورزان
متغیر سطوح متغیر فراوانی درصد
96/9
62
مرد
3/1
2
زن
جنسیت
100
64
کل

-3-7سطح تحصیالت پاسخگویان
از نظر سطح تحصیالت ،کشاورزان زیر دیپلم با درصد فراوانی  25درصد ،دیپلم با  ،51/6فوق دیپلم با  20/3درصد و لیسانس با
 3/1درصد مشاهده شد.
جدول  -3سطح تحصیالت کشاورزان
سطوح متغیر فراوانی درصد
متغیر
25
16
زیردیپلم
51/6
33
دیپلم
20/3
13
کاردانی
تحصیالت
3/1
2
کارشناسی
100
64
کل

s Alphaۥ1 Coronbach
2 Kolmogorov-Smiranov
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 -4-7مدت زمان اشتغال به كار پاسخگویان
نتایج جدول  4-7نشان میدهد که میانگین اشتغال کشاورزان  17/8سال با انحراف معیار  2/12سال میباشد .به نحوی که
 10/9درصد از آنها کمتر از  10سال و حدود  64/1درصد از آنها بیش از  15سال به این حرفه اشتغال داشتهاند.
جدول  -4مدت زمان اشتغال به کار کشاورزان
سطوح متغیر فراوانی درصد میانگین
متغیر
0
0
کمتر از 5
10/9
7
6 -10
25
16
11 -15
مدت زمان اشتغال
17/8
(سال)
32/8
21
16 -20
31/3
20
بیشتر از 20
100
64
کل

انحراف معیار

2/12

 -5-7میزان آشنایی با دانش كشاورزي ارگانیك

جدول  -5میزان آشنایي کشاورزان با دانش کشاورزی ارگانیک
متغیر

آشنایی با دانش کشاورزی ارگانیک

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

خیلیکم

6

9/4

کم

13

20/3

تاحدودی

35

54/7

زیاد

9

14

خیلیزیاد

1

1/6

64

100

کل
*  =1خیلیکم =2 ،کم =3 ،تاحدودی =4 ،زیاد =5 ،خیلیزیاد

میانگین

*

انحراف معیار

2/78

0/97
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نتایج نشان داد میانگین آشنایی کشاورزان با دانش کشت ارگانیک  2/78با انحراف معیار  0/97میباشد به نحوی که 29/7
درصد از آنها در سطح خیلیکم و کم 54/7 ،درصد در سطح متوسط و  15/6درصد در سطح زیاد و خیلیزیاد با دانش کشاورزی
ارگانیک آشنایی دارند .از طرفی نتایج نشان داد که کشاورزان با سن کمتر و تحصیالت باالتر آشنایی بیشتری با دانش کشاورزی
ارگانیک دارند .نتایج آزمون مقایسه میانگینها نیز نشان داد بین سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و مدت زمان اشتغال به کار
کشاورزان و آشنایی آنها با دانش کشاورزی ارگانیک در سطح اطمینان  95درصد اختالف معنیدار وجود دارد.

جدول  -6آزمون مقایسه میانگین ( )tآشنایي با دانش کشاورزی ارگانیک
متغیر

آماره t

درجه آزادی

معنیداری

کشاورز

3/792

63

0/001

 -6-7میزان شركت در دورههاي آموزشی مرتبط با دانش كشاورزي ارگانیك
نتایج نشان داد میانگین شرکت کشاورزان در دورههای آموزشی مرتبط با کشت ارگانیک  1/70با انحراف معیار  1/58میباشد
به نحوی که  79/7درصد از آنها در سطح خیلیکم و کم 17/2 ،درصد در سطح متوسط و  3/1درصد در سطح زیاد در دورههای
آموزشی مرتبط با دانش کشاورزی ارگانیک شرکت نمودهاند.
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جدول -7میزان شرکت کشاورزان در دورههای مرتبط با دانش کشاورزی ارگانیک
متغیر

شرکت در دورههای آموزشی

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

خیلیکم

34

53/1

کم

17

26/6

تاحدودی

11

17/2

زیاد

2

3/1

خیلیزیاد

0

0

64
کل
*  =1خیلیکم =2 ،کم =3 ،تاحدودی =4 ،زیاد =5 ،خیلیزیاد

میانگین

1/70

*

انحراف معیار

1/58

100

جدول  -8آزمون مقایسه میانگین ( )tشرکت در دورههای آموزشي مرتبط با دانش کشاورزی ارگانیک
متغیر

آماره t

درجه آزادی

معنیداری

کشاورز

3/260

63

0/002
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 -7-7گرایش جامعه به كشت محصوالت ارگانیك
نتایج نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی نگرانی از بروز و شیوع بیماریهای مختلف ،دسترسی به مواد غذایی
با کیفیت و مطلوب ،جلوگیری از آلودگی آب و خاک و حفظ محیط زیست و کاهش هزینههای درمان به ترتیب با 9/4 ،42/2 ،46/8
و  1/6از دالیل اصلی گرایش جامعه به کشت محصوالت ارگانیک میباشند.
جدول  -9دیدگاه کشاورزان در خصوص دلیل اصلي گرایش جامعه به کشت محصوالت ارگانیک
فراوانی
سطوح متغیر
متغیر
27
دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و مطلوب
30
نگرانی از بروز و شیوع بیماریهای مختلف
1
کاهش هزینههای درمان
دلیل اصلی گرایش جامعه به کشت محصوالت ارگانیک
6
جلوگیری از آلودگی آب و خاک و حفظ محیطزیست
64
کل

درصد
42/2
46/8
1/6
9/4
100

 -8-7استقرار نظام آموزش و ترویج كشت ارگانیك
نتایج نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی آموزش مداوم ،گسترش مشارکتهای مردمی کشاورزان و انگیزه-
های خودیاری به ترتیب با  29/7 ،67/2و  3/1از دالیل اصلی استقرار نظام آموزش و ترویج کشت ارگانیک میباشند.
جدول  -10دیدگاه کشاورزان در خصوص رکن اصلي استقرار نظام آموزش و ترویج کشت ارگانیک
فراوانی درصد
سطوح متغیر
متغیر
67/2
43
آموزش مداوم
3/1
2
انگیزههای خودیاری
رکن اصلی استقرار نظام آموزش و ترویج کشت ارگانیک
29/7
19
گسترش مشارکتهای مردمی کشاورزان
100
64
کل

 -8اهداف آموزش و ترویج كشاورزي ارگانیك
نتایج نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصوالت پاکتر ،توسعه کشاورزی
ارگانیک و بهرهبرداری از فناوریهای پاک و انرژیهای نو به ترتیب با  10/9 ،79/7و  9/2از مهمترین اهداف آموزش و ترویج
کشاورزی ارگانیک محسوب میگردند.

48

-1-8پیشنیازهاي توسعه كشت ارگانیك
نتایج نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی  ،شناخت دانش و مهارتهای بومی در خصوص کشت ارگانیک،
آگاهی کارگزارن نسبت به تحوالت علمی و اقتصادی و اجتماعی نوظهور و شناخت بینش و رفتارهای ارتباطی کشاورزان در فرآیند
تولید به ترتیب با  21/8 ،71/9و  6/3از مهمترین پیشنیازهای توسعه کشت ارگانیک در کشور محسوب میگردند.
جدول  -11دیدگاه کشاورزان در خصوص پیش نیازهای توسعه کشت ارگانیک در کشور
متغیر

پیش نیازهای توسعه کشت ارگانیک
در کشور

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

شناخت دانش و مهارتهای بومی در خصوص کشت ارگانیک

46

71/9

شناخت بینش و رفتارهای ارتباطی کشاورزان در فرآیند تولید

4

6/3

آگاهی کارگزارن نسبت به تحوالت علمی و اقتصادی و اجتماعی
نوظهور

14

21/8

کل

64

100

-9عوامل آموزشی و ترویجی مؤثر بر توسعه كشت ارگانیك
نتایج نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی 7 ،گویه حمایت و تصویب قوانین مرتبط با برنامه کشاورزی
ارگانیک توسط دولت ،حمایت از کشاورزان به منظور تولید محصول ارگانیک با پرداخت یارانه ،حمایت از کشاورزان به منظور تولید
محصول ارگانیک با بیمه محصوالت ،حمایت از کشاورزان به منظور تولید محصول ارگانیک با پرداخت وام ،رسیدگی به بازار
محصوالت ارگانیک ،حذف یارانهها جهت تهیه نهادههای شیمیایی و کمبود اطالعات و دانش کافی در زمینه کشاورزی ارگانیک به
ترتیب با میانگین  4/17 ،4/36 ،4/39 ،4/50 ،4/52 ،4/53و  4/06در بین  24گویه از بیشترین میزان اهمیت به عنوان عوامل
آموزشی و ترویجی مؤثر بر توسعه کشت ارگانیک سیبزمینی برخوردار میباشند ضمن اینکه سایر گویهها در ردههای بعدی قرار
دارند .
جدول  -12دیدگاه کشاورزان در خصوص عوامل آموزشي و ترویجي مؤثر بر توسعه کشت ارگانیک
انحراف
میانگین*
تعداد
پارامتر
معیار
0/614
4/53
64
حمایت و تصویب قوانین مرتبط با برنامه کشاورزی ارگانیک توسط دولت
0/617
4/52
64
حمایت از کشاورزان به منظور تولید محصول ارگانیک با پرداخت یارانه
0/620
4/50
64
حمایت از کشاورزان به منظور تولید محصول ارگانیک با بیمه محصوالت
0/632
4/39
64
حمایت از کشاورزان به منظور تولید محصول ارگانیک با پرداخت وام
0/639
4/36
64
رسیدگی به بازار محصوالت ارگانیک
0/651
4/17
64
حذف یارانهها جهت تهیه نهادههای شیمیایی
کمبود اطالعات و دانش کافی در زمینه کشاورزی ارگانیکک از موانکع پیشکبرد کشکت ارگانیکک در
0/664
4/06
64
کشور است
0/771
3/97
64
توانایی کارشناسان در انتقال اطالعات
0/774
3/96
64
ایجاد استانداردهایی خاص برای بازاریابی محصوالت
0/816
3/78
64
شرکت در کالسهای آموزشی – ترویجی
0/917
3/72
64
عدم اعتماد به نفس کشاورزان در پذیرش ارگانیک
0/923
3/66
64
تماس با کارشناسان شرکتهای خدمات مشاورهای
0/930
3/63
64
مشاهده فیلمهای آموزشی ترویجی مرتبط با ضایعات محصول
0/942
3/55
64
استفاده از لوحهای فشرده مرتبط با محصول
0/955
3/33
64
بازدید از باغات نمونه و الگو
0/958
3/31
64
بحث گروهی
0/963
3/25
64
مطالعه و استفاده از نشریات ترویجی مرتبط با سیبزمینی
0/974
3/20
64
گوشدادن به برنامههای کشاورزی رادیو مرتبط با محصول
0/980
3/16
64
ایجاد تیم چند رشتهای شامل محققان و کارشناسان
میزان مفید بودن برنامهها و روشهای آموزش ترویج در ارتباط با کاهش ضایعات و یا اجرای کشت
0/985
3/14
64
ارگانیک

رتبه
1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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پارامتر
تماس با مروجان و کارشناسان کشاورزی دولتی
بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه محصول مورد نظر
بازدید از انبارها و سردخانههای استاندارد
تشکیل انجمن علمی
*  =1خیلیکم =2 ،کم =3 ،تاحدودی =4 ،زیاد =5 ،خیلیزیاد

تعداد

میانگین*

64
64
64
64

3/13
2/97
2/83
2/53

انحراف
معیار
0/987
1/005
1/034
1/042

رتبه
21
22
23
24

نتیجهگیري
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نتایج نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی ،نگرانی از بروز و شیوع بیماریهای مختلف ،دسترسی به مواد غذایی
با کیفیت و مطلوب ،جلوگیری از آلودگی آب و خاک و حفظ محیط زیست و کاهش هزینههای درمان و از دیدگاه کارشناسان جهاد
کشاورزی نگرانی از بروز و شیوع بیما ریهای مختلف ،دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و مطلوب و جلوگیری از آلودگی آب و خاک
و حفظ محیط زیست از مهمترین دالیل اصلی گرایش جامعه به کشت محصوالت ارگانیک میباشند .نتایج بدست آمده در این
زمینه با نتایج تحقیقات کریمی و همکاران ( )1390و پیتر )2011(1مطابقت دارد.
از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی ،آموزش مداوم ،گسترش مشارکتهای مردمی کشاورزان و انگیزههای خودیاری و
از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی آموزش مداوم و گسترش مشارکتهای مردمی کشاورزان از دالیل اصلی استقرار نظام آموزش
و ترویج کشت ارگانیک میباشند .این موضوع با نتایج مطالعات مرادی و نجفآبادی ( ،)1390یعقوبی و جوادی ( )1393و پارالوپز
وریکونا )2016(2مطابقت دارد .هم چنین ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصوالت پاکتر ،توسعه کشاورزی ارگانیک و بهرهبرداری
از فناوریهای پاک و انرژیهای نو و از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصوالت پاکتر ،توسعه
کشاورزی ارگانیک و بهره برداری از فناوریهای پاک و انرژیهای نو از مهمترین اهداف آموزش و ترویج کشاورزی ارگانیک محسوب
می گردند .نتایج بدست آمده در این زمینه با نتایج تحقیقات پورسعید و همکاران ( ،)1392میرسلیمی و همکاران ( )1393و مرشدی
و همکاران ( )1395مطابقت دارد.
از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی ،شناخت دانش و مهارتهای بومی در خصوص کشت ارگانیک ،آگاهی کارگزارن
نسبت به تحوالت علمی و اقتصادی و اجتماعی نوظهور و شناخت بینش و رفتارهای ارتباطی کشاورزان در فرآیند تولید و از دیدگاه
کارشناسان جهاد کشاورزی شناخت دانش و مهارتهای بومی در خصوص کشت ارگانیک ،شناخت بینش و رفتارهای ارتباطی
کشاورزان در فرآیند تولید وآگاهی کارگزارن نسبت به تحوالت علمی و اقتصادی و اجتماعی نوظهور از مهمترین پیشنیازهای
توسعه کشت ارگانیک در کشور محسوب میگردند .نتایج تحقیقات کریمی و همکاران (،)1390تاتلیدیل 3و همکاران ( )2009و
پاپزن و شیری ( )1391این موضوع را تأیید مینماید.
نتایج نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیککار سیبزمینی و از بین  24گویه مورد مطالعه 7 ،گویههای حمایت و تصویب
قوانین مرتبط با برنامه کشاورزی ارگانیک توسط دولت ،حمایت از کشاورزان به منظور تولید محصول ارگانیک با پرداخت یارانه،
حمایت از کشاورزان به منظور تولید محصول ارگانیک با بیمه محصوالت ،حمایت از کشاورزان به منظور تولید محصول ارگانیک با
پرداخت وام ،رسیدگی به بازار محصوالت ارگانیک ،حذف یارانهها جهت تهیه نهادههای شیمیایی و کمبود اطالعات و دانش کافی
در زمینه کشاورزی ارگانیک از بیشترین میزان اهمیت به عنوان عوامل آموزشی و ترویجی مؤثر بر توسعه کشت ارگانیک سیب-
زمینی برخوردار میباشند و سایر گویهها در ردههای بعدی قرار دارند .نتایج بدست آمده در این زمینه با نتایج تحقیقات کریمی و
همکاران ( ،)1390مکیآبادی و همکارن ( ،)1395مرشدی و همکاران ( )1395و الیفلد )2012(4مطابقت دارد.

1 Peter
2 Parra Lopez and Requena
3 Tatlidil
4 Leifeld
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پیشنهادات
 برنامه ریزان بخش کشاورزی باید با ارائه رهکارهایی در زمینه تسهیل امر صادرات محصوالت کشاورزی ارگانیک ،حمایت ازکشاورزان پیشرو در کشت ارگانیک ،اطالعرسانی و انجام فعالیتهای ترویجی به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور،
جهت دهی تحقیقات کشاورزی از مصرف کودهای شیمیایی به مصرف کودهای آلی و بیولوژیک ،توجه ویژه به کشاورزی ارگانیک
در تدوین برنامههای راهبردی تحقیقات کشاورزی و نظام قیمتگذاری مناسب و مجزا برای محصوالت ارگانیک زمینه را برای
توسعه و اعتالی آن فراهم نمایند.
 ارائه دوره های آموزشی ترویجی در زمینه کشاورزی ارگانیک برای کشاورزان و تشویق آنان به شرکت در این کالسها وهمچنین آموزش مروجین کشاورزی به منظور اشاعه کشاورزی ارگانیک و نیز ترویج کشاورزی کشاورزی ارگانیک از طریق رسانه-
های جمعی مانند رادیو و تلویزیون و سایر کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی جهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی تولیدکنندگان
محصوالت ارگانیک پرداخته شود.
 دولت و سازمانهای دولتی با حمایت از کشاورزان ارگانیککار ،بیمه محصوالت آنان ،ایجاد و توسعه بازارهای محلیمحصوالت ارگانیک و بررسی اقتصادی و شناسایی بازارهای جهانی برای صادرات محصوالت ارگانیک ،ایجاد محلهایی برای ذخیره
و نگهداری محصوالت ارگانیک و در اختیار گذاشتن وسایل حمل و نقل کافی و مجهز به سردخانه برای این نوع محصوالت انگیزه
و نگرش کشاورزان را نسبت به کشت محصوالت ارگانیک تقویت و بهبود بخشند.

-

-

-

آجودانی ،ز .مهدیزاده ،ح .1388 .زمینهیابی امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک در استان کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان
کشاورزی .پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی.65-73 :)4(2 ،
پاپزن ،ح .و شیری ،ن .1391 .بررسی موانع و مشکالت توسعه کشاورزی ارگانیگ .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی:1 ،
.113-126
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)7 :جلد اول ،بهــار 1398

تعیین ارزش حفاظتی و تفرجی پارک بزرگ ایران شهر یاسوج با
استفاده از تمایل به پرداخت افراد

جواد

رحیمیان1

تاریخ دریافت98/11/26 :
تاریخ پذیرش98/02/22 :
کد مقاله99999 :

چکـیده
در این پژوهش برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای ارزشهای حفاظتی و تفریحی پارک جنگلی بزرگ
ایران شهر یاسوج از روش ارزشگذاری مشروط ( )CVو پرسشنامه با انتخاب دوگانه استفاده شد .از مدل  Logitدر تعیین
میزان تمایل به پرداخت افراد استفاده شد که نتایج نشان می دهد به ترتیب 83.7درصد افراد برای ارزش حفاظتی و69.7
درصد بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی پارک  ،حاضر به پرداخت مبلغی هستند .میانگین تمایل به پرداخت افراد برای
ارزش حفاظتی 16452ریال بازای هر خانواده و برای ارزش تفریحی  6417ریال برای هر بازدیدکننده می باشد .ارزش
حفاظتی ساالنه هر هکتار از پارک  1403383ریال و ارزش تفریحی ساالنه هر هکتار پارک 1371389ریال می باشد.
ازطرفی باتوجه به برآورد انجام شده  ،نیازمند جدیت مسئولین امر در حفاظت و ارائه خدمات بهتر در پارک می باشد.

واژگـان کلـیدی :پارک بزرگ ایران ،یاسوج ،ارزش تفریحی ،ارزش حفاظتی ،تمایل به پرداخت افراد ،ارزش گذاری
مشروط

 -1دانشجوی دکترای جنگلداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانrahimian1328@gmail.com :
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 -1مقدمه
اکوسیستم جنگل  ،خدمات و کاالهای بسیاری ارایه میکند که ممکن است در بازار  ،قیمتی نداشته باشند .امروزه ارزشگذاری
منابع مصرفی و غیرمصرفی جنگل ها در جلب توجه افراد به اهمیت این منابع مهم ضروری است.دلیل اصلی این امر از دیدگاه
اکولوژیست ها ،جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه جنگلها و همچنین ارزیابی نقش و اهمیت اکوسیستم جنگلی و
درنظرگرفتن مسایل زیست محیطی توسط برنامه ریزان و تصمیم گیران می باشد(7و  8و .)12ارزش های پارک جنگلی به دو دسته
مصرفی1و غیرمصرفی2تقسیم بندی میشود ،ارزشهای مصرفی شامل درآمدهایی نظیر تولید چوب و الوار و ارزشهای مصرفی
غیرمستقیم شامل فعالیت های تفریحی ،خدمات زیست محیطی و اکولوژیک میباشد .عموما ارزشگذاری این مسایل به کمک
رابطه تمایل به پرداخت افراد )WTP( 3محاسبه می گردد.
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پژوهش های زیادی برای تعیین میزان منافع بدست آمده از بازدید مناطق تفریحی جنگلی و پارکهای ملی به منظور تعیین
ارزش تفریحی  ،انجام شده است که به تجزیه و تحلیل سود  -هزینه در مدیریت پارکها کمک شایانی میکند Mendelsohn .در
سال  1991ارزش تفریحی جنگلهای ماداگاسکار را با استفاده از روش هزینه سفر حدود  360تا  468دالر درهکتار برآورد نمودند.
 Gillbertو همکاران در سال  1992با روش  CTارزش تفریحی نواحی شرق آمریکا را  10.5دالر برای هر خانواده بدست آوردند.
این ارزش برای جنگلهالی کشور مالزی که با روش  CVبه دست آمده تقریبا  740دالر محاسبه شده است.ارزش حفاظتی
اکوسیستم جنگلی نیز مورد توجه قرار گرفته است .به طور متوسط  WTPگزارش شده برای هر خانواده آمریکیایی  20تا  30دالر
برای حفاظت از  5درصد جنگلهای این کشور که در منطقه بارانی واقع شده  ،بود ( .)21در بررسی ارزش حفاظتی پنج پارک ملی در
کره جنوبی که توسط  Leeو  Hanبا استفاده از روش  ، CVمیزان ارزش به طور میانگین  12دالر برای هر خانواده در سال،
بدست آمد.
مطالعات داخل کشور در این زمینه محدود است .ارزش تفریحی و گردشگری پارک اوئل گلی تبریز با روش کالوسون محاسبه
و بررسی شده که  1594300ریال در روز برآورد شده است( .)5ارزش حفاظتی زیستگاه میانکاله به روش CVو تعیین میزان
 WTPمورد بررسی قرارگرفت که خانواده های غیربومی حداکثر  24572 WTPریال و خانواده های بومی  73440ریال برآورد
شده است( .) 4ارزشگذاری صدمات وارده به هر هکتار جنگل مانگرو در سواحل خلیج فارس  ،ناشی از جنگ خلیج فارس در سال
 1991با روش پیشنهادی  Costanzaمورد بررسی قرار گرفت که ارزش ساالنه زیستگاهی آن  169دالر برآورد شده است( .)2در
بررسی ارزش حفاظتی و تفرجی پارک سی سنگان نوشهر با روش  WTPمتوسط تمایل به پرداخت افراد  6365ریال برای
هرخانواده برای ارزش حفاظتی و  2477ریال برای ارزش تفریحی در هر بازدید بدست آمد(.)1
معروف ترین پارک جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد پارک شمال شهر یاسوج به نام پارک بزرگ ایران است که از شمال به
خط الراس کوه آبنهر از جنوب به دیوار حفاظتی شهر یاسوج از غرب به رودخانه مهریان و از شرق به تنگه آبشاریاسوج محدود
میگردد .مساحت پارک  885هکتار می باشد که دارای آب و هوایی نیمه مدیترانهای است که از ارتفاع  1910متر از سطح دریا
شروع و تا  2725متر ادامه دارد ،متوسط بارندگی ساالنه  769میلی متر و متوسط درجه حرارت ساالنه  23درجه که در زمستان تا
کمینه  -21و در تابستان تا بیشینه  +37درجه سانتیگراد می رسد .و بدلیل نزدیکی به شهر یاسوج  ،تنگه آبشار و پیست اسکی دنا ،
بازدید کنندگان زیادی دارد .در این پارک  12گونه درختی و درختچه ای مانند :بلوط ایرانی ،بنه،کیکم ،شن ،زالزالک ،داغداغان،
زبان گنجشک ،چنار و ارژن و در نقاط مرتفع و شمال پارک گونه ارس و الله واژگون دیده می شود .همچنین حیواناتی مانند خرس
روباه تشی و گراز و شغال در این پارک دیده می شود  .این پژوهش جهت برآورد ارزش حفاظتی و تفریحی ساالنه این پارک با
روش ارزشگذاری مشروط و تعیین میانگین تمایل به پرداخت افراد انجام گردیده است.

 -2مواد و روشها
-1-2روش ارزش گذاری مشروط
در این پژوهش جهت برآورد و محاسبه از روش ارزشگذاری مشروط )CV(4استفاده شده است  .این روش یکی از روشهای
استاندارد و مهم در اندازه گیری ارزشهای غیرمصرفی و ارزشهای مصرفی (غیربازاری) منابع اکولوژیک می باشد( .)10که نخست
1 Use value
2 Non-use value
3 Willingness to Pay
4 Contingent valuation
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توسط  Ciriacy – Wantrupدر سال  1947پیشنهاد و توسط  Davisدر  1963به کار برده شد( .)13این روش  ،تنها روش
برای تعیین ارزش حفاظتی منابع جنگلی می باشد( .)13اما برای برآورد ارزش تفریحی پارکهای جنگلی  ،دو روش  Tcو  Cvمورد
استفاده قرار می گیرد(8و .)9روش  TCاز طریق مصاحبه و پرسشنامه عمل می نماید و میزان تقاضا برای مکانهای تفریحی را به
کمک تعداد بازدی د در سال و عوامل دیگر مانند هزینه سفر  ،درآمد بازدیدکننده و ویژگیهای اقتصادی اجتماعی تعیین میکند.از آنجا
که این پارک در غرب تنگه آبشار یاسوج قرار دارد بیشتر بازدید کنندگان در حاشیه سفراصلی به این پارک بازدید می نمایند بنابراین
جهت برآورد ارزش تفریحی این پارک از روش  Cvاستفاده شده است.

-2-2پرسش نامه
برای اندازه گیری WTPافراد در بررسی به روش  Cvاز پرسش نامه دوگانه دوبعدی استفاده شد .دراین روش پاسخگویان تنها
یک جواب را از بین جوابهای از پیش تعیین شده انتخاب می نمایند .ابتدا در مواجه با قیمت پیشنهادی فقط پاسخ بله یا خیر بوده اما
با تعدیل این روش توسط  Carsonبه انتخاب دوگانه دوبعدی نسبت به پیشنهاد اولیه تغییریافت(.)13
پرسش نامه ارزشگذاری حفاظتی 1شامل چهار بخش بوده که بخش اول شامل وضعیت اقتصادی اجتماعی فرد می باشد.

در پرسشنامه ارزش تفریحی 2عالوه بر اطالعات فردی ( اقتصادی اجتماعی) میزان  WTPفرد مورد سوال قرار گرفت و
مبالغ  7000 ، 5000و  10000ریال مطرح گردید که این مبالغ ،با پیش آزمون و همچنین ورودی فعلی پارکهای مشابه تعیین
گردید .نخست در پرسشنامه ارزش حفاظتی از بازدید کننده (گان) سوال شد که آیا حاضرند ماهیانه مبلغ 15000ریال از درآمد آنها
برای حفاظت از پارک مانند مالیات اختصاص دهند؟ اگر پاسخ منفی باشد مبلغ کمتر ( )10000ریال پیشنهاد می شود و درصورت
جواب مثبت به مبلغ  15000ریال مبلغ  20000ریال مورد پرسش قرار می گیرد .و در پرسشنامه تفریحی نیز ابتدا مبلغ  7000ریال
بازای هر فرد از خانواده پیشنهاد گردید و سپس مانند روش قبل ادامه یافت.
جهت تعیین ارزش حفاظتی پارک  250پرسشنامه در سطح دو شهر یاسوج و سی سخت تکمیل و  250پرسشنامه ارزش
تفریحی نیز از بازدید کنندگان پارک تکمیل گردید که  27پرسشنامه ارزش حفاظتی و  22پرسشنامه ارزش تفریحی ناقص تکمیل و
حذف گردید  .در نهایت  ،تجزیه و تحلیل ارزش گذاری حفاظتی با  223پرسشنامه و ارزش گذاری تفریحی با  228پرسشنامه
انجام شد .پرسشنامه ها به مدت  6ماه در سال  1390تکمیل گردید.
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بخش دوم میزان آگاهی فرد از ارزش حفاظتی حمایتی این پارک را سنجش می نماید .بخش سوم در خصوص مسایل و مشکالت
پارک پس از بازدید پارک باتوجه به راهنمایی ماموران و اطالعات کسب شده و بخش چهارم میزان تمایل افراد برای پرداخت در
مشارکت برای ارزش حفاظتی پارک ایران می باشد WTP .درنظر گرفته شده 15000 ،10000و  20000ریال پیشنهاد شد و در
مورد حداکثر  WTPآنها پرسش گردید.

-3-2تعیین مدل اندازه گیری تمایل به پرداخت
برای تعیین مدل اندازه گیری  WTPبا این فرض که مبلغ ارایه شده حداکثر معادل ورودی پارک را با مطلوبیت نهایی خود
می پذیرد یا رد می کند :
معادله : 1
که در این معادله  Uمطلوبیت غیرمستقیم Y ،درآمد فرد و  Aمبلغ پیشنهادی و  sسایر ویژگیهای فرد می باشد.
متغیر تصادفی با میانگین صفر براساس توزیع مستقل و برابر می باشد.
در بررسی  CVدر پرسشنامه دوگانه و با توجه به کیفی بودن مدل  ،از مدل  Logitبه دلیل سادگی محاسبات استفاده شد.
احتمال اینکه هر فرد ( )Piیک پیشنهاد ( )Aرا بپذیرد با مدل Logitبه صورت رابطه زیر بیان می شود:
معادله شماره 2
که  ∆Uتفاوت مطلوبیت در معادله شماره  1است.
برای محاسبه  WTPاز روش انتگرال گیری بین صفر تا پیشنهاد ماکزیمم ( )Aبه دلیل سازگاری محدودیت آن با تئوری و
کارایی بیشتر استفاده شد .که با کمک رابطه  3مقدار  WTPمورد انتظار محاسبه گردید:
معادله شماره 3

dA

=
1 Preservation value
2 Recreatinal value
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براساس وضعیت اقتصادی
که در معادله فوق عرض از مبدا تعدیل شده است که از رابطه
اجتماعی تعدیل می شود .در این بررسی از تابع خطی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار  spssو انجام
محاسبات ریاضی از نرم افزار  Mapleاستفاده شد.

 -3یافته ها
 78درصد از 223نفر پاسخگویان ارزش حفاظتی و  73درصد از  228نفر پاسخگویان ارزش تفریحی را مردان تشکیل میدادند؛
وضعیت شغلی افراد در جدول شماره 2ذکر شده است.
جدول شماره  – 1بررسی پارامترهای مهم
ارزش حفاظتی
میانگین
29.3

10.7

21

79

38.5

10.3

20

64

10.34

3.06

0

21

10.6

2.5

0

22

5.1

1.2

1

11

4.8

1.1

1

9

1175000

1143200

0

15000000

1228500

1182000

0

16200000

2426300

2023300

350000

18900000

2595300

2012400

550000

20200000

پارامتر

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر
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سن پاسخگو (سال)
تحصیل (سال)
بعدخانوار(نفر)
درآمد ماهانه
فرد(ریال)
درآمد ماهانه خانوار
(ریال)

ارزش تفریحی

جدول شماره  -2فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل
ارزش
ارزش حفاظتی
ارزش تفریحی

شغل

متخصص

کارمند دولت

آزاد

خانه دار

کارگر

سایر

جمع

تعداد

14

132

9

49

14

5

223

درصد

6.3

59.2

4

22

6.3

2.2

100

تعداد

11

86

58

62

3

8

228

درصد

4.8

37.8

25.4

27.2

1.3

3.5

100

جدول شماره  3فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت
ارزش
ارزش حفاظتی
ارزش تفریحی

سطح سواد

فوق لیسانس و باالتر

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

کمتر از دیپلم

بی سواد

جمع

تعداد

16

109

18

46

23

11

223

درصد

7.2

48.9

8

20.6

10.3

4.9

100

تعداد

12

83

24

56

39

14

228

درصد

5.3

36.4

10.5

24.6

17.1

6.1

100

در بخش  WTPجهت ارزش حفاظتی پارک جنگلی ایران 125 ،نفر( 56درصد ) اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی برای
پرداخت مبلغ  15000ریال از درآمد ماهانه خود جهت حفاظت از پارک ایران را نداشتند و 94نفر ( 42درصد) آنرا پذیرفتند و 4نفر
( 2درصد) جواب منفی دادند .زمانی که پیشنهاد پایین تر ( 10000ریال درماه) ارایه شد 93 ،نفر (  42درصد) پیشنهاد دوم را پذیرفته
و  32نفر ( 14درصد ) پیشنهاد دوم را نپذیرفته و تقاضای مبلغ پایین تری کردند  .به گروهی که پیشنهاد اول را پذیرفتند پیشنهاد
باالتر ( 20000ریال) ارایه گردید که  69نفر( 31درصد) این پیشنهاد را نپذیرفته و  25نفر( 11درصد) آن را پذیرفتند.
از 93نفری که پیشنهاد  10000ریالی را پذیرفتند  72نفر ( 32درصد) حداکثر  WTPخود را  12000ریال اعالم نمودند .از 69
نفری که پیشنهاد اول را پذیرفتند ولی پیشنهاد  20000ریال را نپذیرفتند  54نفر ( 24درصد) حداکثر  WTPخود را  16500ریال
اعالم نموده و 11نفر(5درصد) حداکثر  WTPخود را  18000ریال اعالم نمودند .سه نفر نیز اعالم نمودند که هزینه حفاظت پارک
جنگلی ایران  ،باید توسط دولت تامین شود و یک نفر نیز اعالم نمود که درآمدش جوابگوی پرداخت هزینه حفاظتی نیست.
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در بخش  WTPباردید کنندگان جهت ارزش تفریحی پارک ایران  ،از مجموع  228نفر  92نفر ( 40درصد ) پیشنهاد اول
( 7000ریال ورودی بازای هر عضو خانواده) را نپذیرفتند  112 .نفر (49درصد) آن را پذیرفته و  24پاسخگو ( 10.5درصد) جوابی
ندادند .هنگامی که پیشنهاد پایین تر ارایه شد( 5000ریال)  47پاسخگو ( 21درصد) آن را نپذیرفته و تقاضای مبلغ پایین تری نموده
و  45نفر( 20درصد) آن را پذیرفتند.گروهی که اولین پیشنهاد را پذیرفتند سوال شد که آیا حاضرند مبلغ باالتری برای استفاده از
پارک جنگلی ایران بپردازند که  41نفر (18درصد) پذیرفته و  71نفر (31درصد) آن را نپذیرفتند.
از  45پاسخگویی که مبلغ  5000ریال را پذیرفتند  22نفر حداکثر مبلغ  6000ریال را پذیرفته و  23نفر همان مبلغ  5000ریال
را برای هر عضو خانواده (  )WTPپذیرفتند .از  112نفری که مبلغ  7000ریال را پذیرفته بودند  19نفر حداکثر  WTPخود را
 8500ریال اعالم نمودند و  93نفر همان مبلغ  7000ریال را پذیرفتند.
تجزیه و تحلیل اظهارات تمایل به پرداخت پاسخگویان  ،میزان اعتبار پرسشنامه را ایجاد میکند که آیا سواالت دقیق و صجیح
طراحی شده اند یا نه؟ نتایج حاصل از مدل  Logitبرای ارزش حفاظتی و ارزش تفریحی به ترتیب در جدول های  4و  5ارایه
شده است.
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جدول شماره  4نتایج مدل  Logitبرای ارزش حفاظتی پارک بزرگ ایران یاسوج
میزان معنی داری
ضرایب
پارامتر
مقدار t
0.0186
-2.16
ضریب ثابت -2.189
0.00
-5.85 -0.00012
پیشنهاد
0.0015
4.2
0.8994
درآمد
0.0453
2.0
0.5210
آموزش
0.0245
-2.03 -0.2945
سن
Log Likelihood :- 458
Percent of right prediction :83.7
Mc Fadden R2 = 0.43

جدول شماره  5نتایج مدل  Logitبرای ارزش تفریحی پارک بزرگ ایران یاسوج
مقدار  tمیزان معنی داری
ضرایب
پارامتر
0.1532
ضریب ثابت -1.05 -0.5212
0.00
-5.12 -0.0007
پیشنهاد
0.0001
2.9
0.8152
درآمد
0.0421
2.13
0.4911
آموزش
Log Likelihood :- 386
Percent of right prediction :69
Mc Fadden R2= 0.51

ضریب تخمین متغیر پیشنهاد( مبلغ اولیه پرداخت) در سطح یک درصد منفی  ،معنی دار گردید که نشان دهنده رابطه معکوس
جواب مثبت (بله) به  WTPباتوجه به بازار (فرضی ) است یعنی با افزایش قیمت پیشنهادی ،تمایل به پرداخت فرد کاهش مییابد.
در متغیر درآمد در سطح یک درصد مثبت معنی دار شده که نشان می دهد با افزایش درآمد میزان  WTPنیز  ،افزایش مییابد.
متغیر آموزش در هردو مورد ( ارزش حفاظتی و تفریحی) در سطح یک درصد معنی دار گردیده که به معنی افزایش احتمال
تمایل به پرداخت  WTPدرافراد با مقاطع تحصیلی باالتر است .همچنین متغییر سن فقط برای ارزش حفاظتی پارک جنگلی ایران
 ،در سطح  5درصد منفی  ،معنی دار شده که نشان دهنده کاهش  WTPدر افراد مسن نسبت به جوان تر هاست.
ازطرف دیگر باتوجه به نتایج در ارزش گذاری حفاظتی  72.5درصد و در ارزش گذاری تفریحی  78درصد از پاسخگویان  ،با
توجه به میزان تمایل به پرداخت  ،جواب بله یا خیر را ارائه نموده اند .درنهایت  WTPمورد انتظار با کمک رابطه انتگرالی شماره 3
و به شرح زیر محاسبه گردید:
dA

= WTP

معادله 4
= WTP

معادله 5
57

= WTP

براساس رابطه  4میانگین  WTPجهت ارزش حفاظتی پارک ایران بازای هر خانوار  16452ریال و براساس رابطه  5میانگین
ارزش تفریحی پارک جنگلی ایران برای هر فرد  6417ریال  ،محاسبه شد .با مشخص شدن مبالغ فوق و همچنین تعیین تعداد
خانوار و افراد بازدید کننده از پارک در سال و مساحت پارک ،میتوان ارزش حفاظتی و تفریحی پارک ایران را محاسبه نمود(.)8ازآنجا
که پرسشنامه در دو شهرستان دنا و بویراحمد برای ارزش حفاظتی تکمیل گردیده و تعداد خانوار این دو شهرستان  75492خانوار
می باشد()3بنابراین :
مساحت پارک  (/تعداد کل خانوارها * میانگین  = )WTPارزش حفاظتی هر هکتار پارک جنگلی ایران یاسوج
ریال  = )16452 * 75492(/885 = 1403383ارزش حفاظتی هر هکتار پارک جنگلی ایران یاسوج
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تعداد کل بازدید کنندگان براساس این پژوهش در سال  189135 ،1390 – 1391نفر می باشد که با توجه به  WTPبه
دست آمده از رابطه  ، 5تعداد کل بازدیدکنندگان و مساحت پارک  ،ارزش تفریحی پارک محاسبه می شود:
مساحت پارک ( /تعداد کل بازدیدکنندگان * میانگین  = )WTPارزش تفریحی هر هکتار پارک جنگلی ایران یاسوج
ریال  = )6417 * 189135 (/ 885 = 1371389ارزش تفریحی هر هکتار پارک جنگلی ایران یاسوج
بنابراین ارزش حفاظتی و تفریحی ساالنه برای هر هکتار پارک جنگلی ایران شهر یاسوج به ترتیب 1.4و  1.37میلیون ریال
محاسبه می شود.

نتیجهگیری
برای اندازه گیری ارزش های زیست محیطی از روش های مختلفی استفاده میشود در این پژوهش برحسب رفتار افراد در
تمایل آنها برای پرداخت مبلغی جهت حفاظت و استفاده از پارک جنگلی ایران  ،ارزش حفاظتی و تفریحی پارک مذکور برآورد شده
است .در این بررسی 76.7درصد بازدید کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی در راستای استفاده یا حفاظت پارک بودند .میانگینWTP
برای ارزش حفاظتی  16452ریال و برای ارزش تفریحی پارک ایران  6417ریال محاسبه گردید .علیرغم واقع شدن پارک در
جنوب کشور که منطقه ای عموما فقیر از جنگل می باشد اما با توجه به  WTPبه دست آمده ارزش های این پارک برای مردم
منطقه آشکار شده است  ،که نشان دهنده ارزش و اهمیت منابع طبیعی برای مردم منطقه است و در مطالعات دیگر پژوهشگران
کشور این امر نیز به اثبات رسیده است(.)1
براساس نتایج این پژوهش  ،دو متغیر مهم در WTPبازدیدکنندگان این پارک جنگلی  ،میزان درآمد فرد و قیمت پیشنهادی
می باشد که بابررسی های داخل کشور مطابقت دارد( .)6همچنین میزان تحصیالت و سن افراد متغیرهای اثر گذار بعدی هستند.
این پژوهش  ،نشان دهنده آگاهی مردم از اهمیت منابع طبیعی منطقه بوده و توجه مسئولین امررا به افزایش حفاظت پارک و
کیفیت خدمات ارائه شده در پارک می طلبد.

:پاورقی ها
123456-

Use value
Non-use value
Willingness to Pay
Contingent valuation
Preservation value
Recreatinal value
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
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ترویج رفتار و اخالق زیست محیطی در چارچوب مکاتب فلسفی

معصومه فروزانی ،1آمنه سواری

ممبنی2

تاریخ دریافت98/02/26 :
تاریخ پذیرش98/03/29 :
کد مقاله66604 :

چکـیده
امروزه مسائل و مشکالت زیست محیطی یکی از مهمترین نگرانی ها و همچنین دل مشغولیهاي انسان میباشد و به
یکی از چالش برانگیزترین مسائل تبدیل شده است .نظریه پردازان بر این باورند که حل مسائل محیط زیست جداي از
امور فنی ،نیازمند رویکرد جدیدي شامل رویکردهاي جامعه شناختی ،اخالقی ،فلسفی و غیره است .این پژوهش با بررسی
و تحلیل مکاتب فلسفی به تبیین ترویج رفتار و اخالق زیست محیطی پرداخته است .برخورداري افراد از اخالق و رفتار
زیست محیطی مناسب ،یك تضمین درونی براي رفتار درست با سایر مخلوقات و جلوگیري از صدمه به محیط زیست
محسوب می شود .میتوان اظهار داشت تمایل به رفتار زیست محیطی ،هنجار اخالقی ،نگرش ،آگاهی از عواقب ،انتساب
مسئولیت و هنجار ذهنی از مؤلفههاي مؤثر بر رفتار زیست محیطی میباشد .از آن جایی که فلسفهي ترویج و نیز هدف از
اجراي برنامههاي ترویجی در واقع ایجاد تغییر در بینش ،دانش و اصالح الگوي رفتاري میباشد میتوان با تغیر نگرش،
دانش و آگاهی ،بر نوع رفتار محیط زیست تاثیر گذاشت .از بین مکاتب فلسفی میتوان گفت با توجه به این که مکتب
پراگماتیسم شفاف ،کاربردي و تعاملی است این امکان را میدهد که به طور شفاف اقداماتی را به صورت مشارکتی براي
حفظ محیط زیست انجام داده از این رو نیاز است که فعالیتهاي ترویجی در راستاي حفظ محیط زیست سیر تحولی از
ایده آل گرایی به سوي واقع گرایی و تجربه عملی داشته باشند.

واژگـان کلـیدی :اخالق ،اخالق و رفتار زیست محیطی ،ترویج ،مکاتب فلسفی
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شاید اساسی ترین مشکلی که امروزه بشر با آن رو به روست بحران هاي زیست محیطی است(بیدهندي و شیراوند78 :1394،؛
موالیی و عزیزمحمدي .)1 :1394،مسائل و مشکالت زیست محیطی یکی از مهمترین نگرانی و دل مشغولی هاي انسان هزارهي
سوم است که البته بسیاري از این مسائل ناشی از رفتارهاي نامناسب زیست محیطی خود انسان هاست .به نحوي که گفته می شود
این رفتارهاي نامناسب به طور چشمگیري در چالش هاي زیست محیطی جهانی نقش دارند( )Klöckner, 2013:1029دلیل
این امر به رشد آگاهیهاي افراد جامعه در زمینه اثرات مخرب فعالیتهاي انسانی بر محیط زیست بر می-گردد .اجماع کلی بر آن
است که رشد جمعیت ،استفاده از تکنولوژيهاي مخرب و مقررات اقتصادي ،سیاسی و اجتماعی نامناسب در حال نابودي محیط
زیست هستند .بنابراین ،همه بر این عقیده اند که حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست باید در صدر امور قرار گیرد( Enrich,
 .) 2002:38; Ifegbesan, 2010: 202در طول چند دهه گذشته ،ارتباط بین انسان و طبیعت به عنوان یك موضوع مهم مورد
توجه قرار گرفته است ،زیرا به نظر میرسد منابع طبیعی سریعتر از زمانی که براي بازیابی الزم دارند ،توسط انسانها مصرف و
تخریب میشوند  ))Milfont & Duckitt, 2004: 292واقعیت این است که تنها پیشرفت در تکنولوژي هاي زیست محیطی
براي حل بحران ها کافی نبوده و با وجود ارائه راهکارهایی در این زمینه ،عدم پایبندي و رعایت اصول اخالقی در برخورد با محیط
زیست باعث آن شده است که مشکالت هنوز حل نشده باقی بمانند( ،Ehrich, 2002:38عابدي سروستانی.)57 :1387،
متفکران بر این باورند که حل مسائل محیط زیست جداي از امور فنی ،نیازمند رویکرد جدیدي شامل رویکردهاي جامعه شناختی،
اخالقی ،فلسفی و غیره است(علوي مقدم و قاسمی .)84: 1388،بنابراین تغییرات در رفتار انسان مورد نیاز است و اهمیت این
موضوع تا حدي است که سمت و سوي علوم زیست محیطی از علوم محیطی و فیزیکی به سمت علوم رفتاري در حال تغییر
است(محبوبی و رمضانی .)2 :1390 ،از این رو نیاز است تا انسان ها روابطشان با طبیعت و اقتصاد را مورد بازبینی قرار داده و براي
محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین نیازهاي مردم ارزش قائل شوند  )Monostori & Horich, 2008(.به همین دلیل ،در
مباحث پیرامون حفاظت از محیط زیست ،بر آموزش اخالق زیست محیطی و تربیت انسان هاي اخالق مدار در تعامل با محیط
زیست ،تاکید فراوانی شده است(عابدي سروستانی و شاه ولی .)56 :1387 ،اهمیت موضوع و پرداختن به مسئله اخالق زیست
محیطی به اندازه بزرگی بحران محیط زیست است .این اهمیت زمانی بیشتر میشود که نظریه پردازان و اندیشمندان در طی سال
ها تالش نتوانسته اند از ابعاد این بحران بکاهند .بنابراین ضرورت نگرشی نو به اخالق ،بیش از پیش احساس می شود.

 -2روش شناسی پژوهش
در این پژوهش ضمن جمع آوري اطالعات کتابخانه اي ،به بررسی مبانی نظري به منظور آشنایی با مکاتب فلسفی ،ترویج و
همچنین نقش ترویج رفتار و اخالق زیست محیطی صورت گرفته است .پژوهش حاضر از نوع مطالعات تطبیقی-توصیفی است .در
مطالعات تطبیقی پدیده ها در کنار هم و به منظور تعیین نقاط تشابه و تفاوت مورد بررسی قرار می گیرند .در این پژوهش نیز با
بررسی و تحلیل مکاتب فلسفی ایده آلیسم ،رئالیسم و پراگماتیسم به تبیین ترویج رفتار و اخالق زیست محیطی پرداخته و سپس
راهکارهاي الزم ارائه شده است.

 -3فلسفه اخالق و اخالق زیست محیطی
اخالق ،قواعد ارزشی و هنجاري هر جامعه اي میباشد که در رفتار افراد آن انعکاس مییابد(آذر و همکاران .)61 :1387،فلسفه
اخالق از دید ناظر حسین زکی( )1384عبارت است از علمی که در آن از چیستی خوبی و بدي( و تشخیص معیارهاي مربوطه) و از
وظایف و تکالیف اخالقی و این که این تکالیف براي چه مقصودي باید انجام گیرد و هدف و غایت این وظایف و تکالیف چیست
بحث می کند .فلسفه اخالق علمی است که به تبیین اصول ،مبانی و مبادي علم اخالق میپردازد و مبادي تصوري و تصدیقی علم
اخالق و گزارههاي اخالقی را مورد پردازش قرار میدهد(خنیفر و همکاران .)142 :1394 ،اخالق پژوهان معاصر ،علم اخالق را در
سه سطح قابل پژوهش می دانند :اخالق توصیفی  ،اخالق هنجاري و فرا اخالق (مصباح یزدي.)19 :1380 ،
اخالق توصیفی به پژوهش اخالقیاي گفته میشود که با کمك روش نقلی و تجربی به توصیف و گزارش اخالقیات افراد،
گروه ها و جوامع مختلف می پردازد(مصباح یزدي .)19 :1380 ،آنچه توجه به آن در تبیین این اصطالح ضروري است این است که
اخالق توصیفی عاري از هرگونه ارزیابی اخالقی و ارزش داوري است .در این صورت در اخالق توصیفی از درستی و نادرستی
احکام و معیارهاي اخالقی سخنی به میان نمی آید .هدف اخالق توصیفی ،توصیف یا تبیین نظام ها و اصول اخالقی موجود و متبع
از سوي افراد و جوامع و از رهگذر آن دستیابی به نظریهاي در باب سرشت اخالقی انسان است( .وارنوك.)33: 1380 ،
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از فرا اخالق با عناوین متعددي مانند اخالق تحلیلی ،اخالق نقدي و فلسفهي اخالق یاد می شود .آنچه در این علم بررسی
می شود ،مسائل منطقی و معرفت شناختی است که در مجموع ،مبادي تصوري و تصدیقی علم اخالق را فراهم آورده و معیارهاي
الزم را براي نقد اخالق دستوري در اختیار می نهد .به عبارتی ،فلسفه اخالق ،منطق اخالق است(وارنوك )33 :1380 ،در واقع
مطالعات و بررسیهاي تحلیلی و فلسفی درباره ماهیت اخالق و گزارههاي آن ،فرا اخالق نامیده می شود(مصباح یزدي)19: 1380 ،
اخالق هنجاري که بخش مهمی از فلسفهي اخالق را شکل می دهد ،درباره افعال اخالقی سخن میگوید و در پی تبیین
نظامی از قواعد و اصول حاکم بر افعال اخالق است .به عبارتی ،اخالق هنجاري پژوهشی است که در برابر پرسش چه کاري خوب،
ثواب یا وظیفه است ،صورت میگیرد و با بیان پاسخی استداللی به طراحی حکمی هنجاري میانجامد(هر .)1383،در اخالق
هنجاري به بررسی افعال اختیاري انسان از حیث خوبی یا بدي و بایستگی و نبایستگی میپردازد .موضوع بحث در این نوع
پژوهش ،افعال اختیاري انسان است .روش در این نوع پژوهش ،استداللی و عقلی است نه تجربی و تاریخی(مصباح
یزدي .)24:1380،وظیفهگرایی و نتیجهگرایی دو نظریه حائز اهمیت در اخالق هنجاري هستند(موحدي.)156 :1389،
در وظیفهگرایی ،مالك سنجش افعال اخالقی ،وظیفه است .حقانیت افعال اخالقی ناشی از یك الزام است؛ الزامی که در خود
عمل نهفته است؛ در نتیجه ،درستی و نادرستی افعال ،برآمده از ذات خود فعل است ،یعنی فعلِ خوب ذاتا مستحق تحسین است و
نه به موجب ایجاد نتایج خوب(موحدي 165 : 1389،و  .)166به عبارتی در وظیفه گرایی قضایاي اخالقی به این صورت هستند که
همواره فالن کار در فالن اوضاع و احوال درست یا نادرست است صرف نظر از این که چه پیامدهایی دارد(پالمر .)71 :1385 ،نتیجه
گرایی به آن دسته از نظریاتی اطالق میگردد که مطابق آنها اعمال درست ،اعمالی هستند که منجر به افزایش نتایج خوب می
شوند(موحدي )156 :1389،به عبارتی اعمال درست را براساس نتایج خیر مشخّص و معین می کند.
این که چگونه اصول اخالقی را بر موارد خاص اعمال کرد ،همان اخالق کاربردي است که شامل اخالقی اقتصادي ،اخالق
پزشکی ،اخالق محیط زیست ،اخالق علمی ،اخالق در سازمان و مدیریت و اخالق در علم مدیریت هم هست(آذر و
همکاران 61 :1387،و  .)62با روشن شدن حوزه هاي گوناگون اخالق و بحث در خصوص اخالق کاربردي اکنون می توان اخالق
زیست محیطی را یکی از شاخههاي اخالق کاربردي به شمار آورد(عابدي سروستانی و شاه ولی .)57: 1387 ،همچنین اهمیت درك
و شناخت اخالق تا حدي است که اغلب دانشمندان و بسیاري از متخصصان محیط زیست ،حفاظت محیط زیست را یك موضوع
مهم اخالقی می دانند زیرا به نظر می رسد این علوم ،پتانسیل خوبی براي توسعه راه هاي بهبود محیط زیست داشته باشند
 )Ehrich, 2002:40(.از این رو این علم درصدد است بین رفتارها و کنش انسان با انسان و انسان با طبیعت با همهي شئوناتش
ارتباط برقرار نماید .بنابراین اخالق زیست محیطی تالشی است جهت ارتباط انسان با طبیعت .البته پرواضح است که این تالش
باید به سمت و سویی حرکت نماید که دورنماي آن تشکیل چشم اندازي با خصیصه طبیعت عاري از بحران زیست محیطی باشد و
همچنین تعامل سازنده انسان با طبیعت را در پی داشته باشد .اخالق زیست محیطی نقش تعیین کنندهاي در تفکر و رفتار انسان ها
در برابر محیط زیست دارد(عابدي سروستانی و شاه ولی .)57 :1387 ،اخالق زیست محیطی بدین معناست که فرد خود را پاي بند
محیط زیست احساس کند و در زندگی روزمره رفتاري زیست محیطی داشته باشد .در کل اخالق زیست محیطی را می توان
رفتارهایی دانست که آسیبهاي محیط زیست را به کمترین حد برساند و باعث باال بردن منافع و مزایاي محیط زیست شود( Steg
 . )& Vlek, 2009: 312به این منظور انسانها میباید متقاعد شوند که محیط زیست طبیعی نه فقط به دلیل منافع انسان بلکه،
به دلیل ماهیت ذاتی خویش از ارزش برخوردار است و باید مورد احترام قرار گیرد(عابدي سروستانی و شاه ولی .)58 :1387 ،منظور
از ارزش ذاتی محیط زیست این است که ارزشی که به او نسبت داده می شود به خاطر سودمندياش براي انسان نیست ،بلکه به
خودي خود واجد ارزش است .بدان معنا که ارزش محیط زیست مستقل از موجودیت موجود ارزش گذار ،یعنی انسان باشد .از این رو
هدف اخالق زیست محیطی این نیست که انسان را متقاعد کند نگران محیط زیست باشد ،بلکه محیط زیست بر بنیان اخالقی
مسوولیت پذیري ،نسبت به محیط زیست تاکید می کند.
دو دیدگاه کلی دربارهي حفاظت از محیط زیست را این طور معرفی می کند :دیدگاه حامیان حراست از محیط زیست که داراي
فلسفه اي رمانتیك و روحانی بوده و در پی حفظ محیط طبیعی به صورت توسعه نیافته و بکر است و دیدگاه حامیان حفاظت از
محیط زیست که خواهان حفاظت از محیط و منابع طبیعی براي بهره برداري هاي آتی هستند( )Robinson, 2004:371که در
واقع همان رویکردهاي حفاظت گرایی و صیانت گرایی می باشد .در حفاظت گرایی اجراي مختلف محیط زیست به این دلیل باید
حفظ شوند که ارزش اقتصادي دارند .اما صیانت گرایان ،ارزش اقتصادي صرف طبیعت را رد میکند و بر صیانت از طبیعت براي
اطمینان از تنوع گونهاي ،زیباییهاي نظام طبیعی و استفاده حال یا آینده انسان طبیعت تأکید دارند.
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واژه آرمان گرایی یا ایده آلیسم که ریشهي یونانی دارد ،به مجموعه ي عقاید و نظریات متفاوتی گفته می شود که به این اصل
باور دارند که واقعیت در اصل ،صوري ،روحی و غیرمادي است .در واقع ،ایده آلیسم ذهن و عقل را مقدم بر ماده و پدیده هاي
طبیعی می داند و طرفداران ا ین نظریه واقعیت را فکري می دانند که در ذهن افراد وجود دارد نه در دنیاي فیزیکی و مادي(نصري،
 .)598 :1382ویژگی عمومی ایده آلیست ها این است که امور غیر مادي را واقعی می پندارند در واقع ایده آلیست یعنی عمل تصور
کردن مسائل در شکل ایدهآل و آرمانی آن  .در ظاهر شاید خوب به نظر برسد اما همه این ها ،یکی از پایه اي ترین ویژگی هاي
انسانی را زیر سوال میبرد ،انسان بودن یعنی ناقص بودن .به همین دلیل اهداف و آرزوهاي افراد ایده آلیست معموالً یا با شکست
مواجه می شود و یا کمتر از آنچه که می خواهند را به دست می آورند .از نظر این مکتب توسعه انسان عبارت است از تبدیل او به
انسانی ایده آل به همان صورتی که در چارچوب ذهن معین شده است .مروج باید ایده آلیست باشد .مروجین باید به توانایی
مخاطبان در استفاده از دانش در ایجاد تغییرات در زندگی آن ها اعتقاد داشته باشند(فرج اهلل حسینی و امیدي نجف آبادي:1385،
 .)281ویژگیهایی از مکتب ایده آلیسم که در ترویج نیز کاربرد دارند و به عبارت دیگر شباهت هایی که بین آن ها وجود دارد
عبارتند از :تاکید بر خودشناسی ،توسعه شخصیت و ابعاد وجودي فرد ،تاکید بر حفظ فرهنگ ها و هنجارها در جامعه ،تاکید بر روش
فکر کردن ،تاکید بر آموزش هاي انفرادي در فعالیت هاي آموزشی(نوراله نوري وند و عمانی و .)46 :1388
همواره در مقابل ایدههاي ایده آلیسم(آرمانگرایی) دیدگاه هاي معطوف به قدرت رئالیسم (واقع گرایی) نیز وجود داشته است.
هرچند وجه مشترك هر دو نگرش ،تأمین رضایت و امنیت انسان بوده است؛ اما یکی از آن ها(رئالیسم) حصول رضایت باطن را در
فایده جستجو کرده و دیگري(ایده آلیسم) سعادت را فلسفهي اصلی کوشش بشر قلمداد نموده است(نصري .)596 :1382 ،رئالیسم یا
واقع گرایی ،به واقعیات جهان هستی و حقیقی بودن آن ها توجه دارد(فرج اهلل حسینی و امیدي نجف آبادي .)281 :1385،چیزي
واقعی است که بتواند نتایج محسوس و مادي عرضه کند .بهعبارت دیگر ،در رئالیسم چیزي واقعی است که به نحو علّی مؤثر باشد.
از ویژگی هاي مشترك بین مکتب رئالیسم و ترویج می توان به تاکید بر بعد عملی آموزش و مهارت هاي فنی و حرفه اي ،توانایی
درك بهتر جهان و کنترل آن ،ارائه دانش هاي ضروري و پایه و ایجاد فرصت یادگیري فعال براي فراگیران ،تاکید برحل مساله در
محیط واقعی بر اساس بررسی و تحلیل ،تاکید بر خوداتکایی و توسعه شخصیتی و اخالقی اشاره کرد(نوراله نوري وند و عمانی و
.)47 :1388
پراگماتیسم ،به مثابه یك نظریهي فلسفی و روش دستیابی به حقیقت ،دیدگاه تقریبا جدیدي است که در اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم میالدي در آمریکا رواج پیدا کرد .پراگماتیسم بر این اصل استوار است که دربارهي هر نظریه یا آموزهاي باید بر
پایهي نتایجی که از آن به دست می آید ،داوري کرد .به نظر پراگماتیست ها ،اگر عقیدهاي به نتیجه خوب و کارآمد براي انسان
بیانجامد ،باید آن را حقیقی قلمداد کرد .در واقع حقیقت چیزي نیست که مستقل و مجرد از انسان وجود داشته باشد(سبزیان موسی
آبادي و بهمن .)89 :1390،به منظور تبیین نکات مشترك مکتب پراگماتیسم و ترویج ویژگیهایی از مکتب پراگماتیسم که در
ترویج کاربرد دارد عبارتند از :در نظر گرفتن ابعاد روانی و اجتماعی افراد در فرآیند آموزش ،بهره گیري از رهیافت هاي عمل مدار و
فعالیت مدار ،تاکید بر آموزش و فراگیري اکتشافی و تجربی ،شکل دادن بینش هاي درست فکري و اخالقی براي حل مسائل ،آماده
کردن فرد براي زندگی اجتماعی و حل مسائل محسوس ،فراهم نمودن محیط و فرصت هاي مناسب یادگیري ،یادگیري تجربی،
حل مساله و تفکر انتقادي(نوراله نوري وند و عمانی و . )48 :1388
همانگونه که بیان شد فلسفه ترویج بر آموزش افراد تاکید دارد و وجه مشترك ترویج با مکاتب فلسفی نیز آموزشی بودن
ترویج است .به عبارت دیگر ترویج را می توان به عنوان وجه اشتراك تمامی مکاتب فلسفی بحث شده براي توسعه انسانی دانست،
چون ترویج براي آموختن و آگاه سازي به وجود آمده ،می تواند راهی براي تحقق فلسفه تمامی مکاتب باشد(نوراله نوري وند و
عمانی و  .)49 :1388مرور تحوالت ترویج کشاورزي کشور در دوران گذشته نشان می دهد که فعالیت هاي ترویجی سیر تحولی از
مثبت گرایی و ایده آل گرایی به سوي واقع گرایی و تجربه عملی(پراگماتیسم) داشته اند (نوري پور و ملك محمدي.)1 :1388 ،
بنابراین ترویج می باست در فعالیت هاي خود از ارتباط نزدیك و دوسویه ،تعاملی و مشارکتی و همچنین مشارکت استفاده کند.
بنابراین نیاز است تا در بینش هاي فلسفی حاکم بر فعالیت هاي ترویجی تغییراتی ایجاد گردد.

 -5نقش ترویج کشاوزی
ترویج به منظور توسعه دانایی بشر پا به عرصه وجود گذاشته است و دانستن ،شناختن و دستیابی به حقیقت را از جمله ابزارهاي
خود براي تعالی بشر می داند(نوراله نوري وند و عمانی و  .)37: 1388هدف فلسفه ،مورد مالحظه قرار دادن توجیهات منطقی،
استدالل هاي عقلی و ارزش هاي انسانی براي بدست آوردن شاخص هایی جهت قضاوت در مورد دانش ،حتمیت ،تفسیر و طبیعت
واقعیت ها است .هر فعالیتی داري فلسفه خاص خود می باشد ترویج کشاورزي نیز از این قاعده مستثنی نیست(نوري پور و ملك
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محمدي .)1 :1388 ،فلسفه ترویج در سال هاي گذشته ،تحت تأثیر مکاتب و نظریه پردازان مختلفی قرارگرفته است .ترویج با ایده
توسعه فنی کشاورزي و افزایش تولید در مناطق روستایی ظهور کرد .بعدها کاهش فقر و برقراري عدالت در مناطق روستایی نیز
مورد توجه ترویج قرار گرفت(پورقاسم و همکاران .)50 :1396،میتوان ترویج را مشاورت و تبادل اطالعات به منظور آگاهی دادن
و آگاهی یافتن از مسائل و مشکالت موجود و نوظهور در محیط و تشویق و ترغیب ارباب رجوع براي شکل یابی و آموزش آنان و
نیز کمك به آنان در شکل گشایی قلمداد کرد .ترویج کمك به مردم براي تفکر و پرورش یك روحیه جستجوگرانه در خود به
منظور حرکت در مسیر تحول و توسعه است .بنابراین با توجه به تعاریفی که از فلسفه ترویج ارائه شده می توان درك کرد که ترویج
فلسفه اي انسان محور دارد و چارچوب فعالیت هایش را بر محور فردگرایی و تکامل فرد قرار داده است(پورقاسم و همکاران:1396،
.)48
بسیاري از مسائل وابسته به محیط زیست امروزه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه رفتارهاي روزمره انسان است .در زندگی
امروزه ،اشخاص به طور مکرر با انتخابهایی روبه رو هستند که تصمیماتشان نتایج مثبتی را براي خود آنها و نتایج منفی-اي را
براي محیط زیست به دنبال دارد یا برعکس  ) )Nordlund& Gorvill, 2002:742به همین دلیل رفتارهاي نادرست و غیر
اخالقی انسان ها ،مشکالت زیست محیطی فراوانی به وجود آورده است .) )Milfont & Duckitt, 2004:290روستاها به
عنوان یکی از مکان هاي زیست پذیر ،نزدیکی ویژه اي به محیط پیرامون خود دارند ،به طوري که بیشترین تأثیر را بر محیط می
گذارند و بیشترین تأثیر را نیز از آن دریافت می کنند؛ و از این نظر بیشترین ارتباط را با محیط دارند(عزمی و مطیعی لنگرودي،
 .)102 :1390بنابراین ضرورت دارد تا ترویج براي حفاظت از منابع تولید و اطمینان از مخرب نبودن فعالیت هاي کشاورزي بر
محیط زیست ،جایگاه مناسبی به اخالق محیط زیستی در فعالیت هاي خود اختصاص دهد(عابدي سروستانی و شاه ولی1388 ،
 .)120:ترویج کشاورزي می تواند عالوه بر انتقال اطالعات فنی ،مخاطبان را با مسایل اخالقی مرتبط با شیوه هاي تولید
محصوالت زراعی و دامی و چگونگی ارتباط آن ها با حفظ محیط زیست آگاه سازد .با تحقق این کار می توان به یك نظام تولید
کشاورزي پایدار امید بیشتري داشت ،زیرا بر خالف نظام تولید رایج ،یکی از نیازمندي هاي چنین نظامی این است که دست
اندرکاران ترویج کشاورزي به فراسوي اشاعه دانش و مهارت هاي فنی حرکت کنند تا قادر شوند از عهده چالش هایی برآیند که
مرتبط با مدیریت منابع طبیعی ،حفاظت از محیط زیست و عدالت اجتماعی است .))Kroma, 2003:355در بسیاري از کشورهاي
دنیا ،ترویج عالوه بر افزایش تولید ،به دنبال بازسازي محیط هاي روستایی ،محرومیت زدایی از نواحی روستایی و توسعه اجتماعی و
محیط زیست مناطق روستایی نیز هست و پیرو فلسفه توسعه پایدار عمل می کند .در ایران ،کار اصلی ترویج همچنان تکیه بر تولید
است .ترویج براي اینکه موفق عمل کند نیاز دارد که براي افزایش سالمتی و حفظ محیط زیست ،از دیدگاه ها و نظریات مرتبط با
محیط زیست الگو گرفته و عالوه بر دگرگونی در شیوه هاي تولید و ارتقاء بهره وري ،تشکیل نهادهاي مردمی ،توانمندسازي و جلب
مشارکت کلیه مردم روستایی و ترویج ارزش هاي محیط زیستی اخالقی و دینی را از یاد نبرد(پورقاسم و همکاران.)47 :1396 ،
ترویج کشاورزي یك نوع آموزش غیر رسمی است که به روستاییان یاد می دهد تا فنون و روش هاي کشاورزي را بهبود بخشند.
به همین دلیل ،ترویج کشاورزي سعی دارد تا با استفاده از روش هاي مختلف ارتباط با بگذارند روستاییان و کشاورزان را امکان پذیر
سازد .این ارتباط از یك ماهیت ارشادي و هدایتی برخوردار است و امید بر این است که مخاطبان ترویج متقاعد شوند رفتارهاي
نامناسب در تولید محصوالت کشاورزي را کنار و به صورتی رفتار کنند که با معیارهاي پایداري محیط زیست سازگار باشد .از این رو
شناخت تعیین کننده هاي رفتار در حوزه هاي شناختی و روانشناختی ،از مبانی ترویج کشاورزي می باشد(عابدي سروستانی و شاه
ولی 120 :1388 ،و .)121
جمال و همکاران ( )2002ماهیت ذهنی ایده آلیستی موجب شده تا هر گروه روش متفاوتی را براي مدیریت منابع طبیعی
برگزیند و توافقی در این باره حاصل نکنند .حامیان حراست از محیط زیست به دنبال ایجاد تغییر در ارزش ها و سبك زندگی
هستند ،درحالی که طرفداران حفاظت از محیط زیست ،راهکارهاي فن آورانه و منافع حاصل از کارایی را بر می گزینند(ضیایی و
همکاران .)26 :1393 ،در واقع ایده آلیسم ها توجه به ارزش ذاتی محیط زیست دارند و همان طور که بیان شد انسان ها می باید
متقاعد شوند که محیط زیست طبیعی نه فقط به دلیل منافع انسان بلکه ،به دلیل ماهیت ذاتی خویش از ارزش برخوردار است و باید
مورد احترام قرار گیرد از این رو می بایست از طریق اصالح ارزش ها و سبك زندگی به حفظ محیط زیست پرداخت.
از آن جایی که در دیدگاه رئالیسم آن چیزي واقعی است که بتواند نتایج آشکار و همچنین اقتصادي داشته باشد در نتیجه براي
حفاظت از محیط زیست باید توجه اصلی به انسان باشد و عملکرد انسان مورد توجه قرار گیرد زیرا طبیعت و اکوسیستم بخشی از
زیر سیستم هاي انسان هاست و انسان خود بخش حائز اهمیت این اکوسیستم به شمار می رود بنابراین بر اساس چنین نگرشی
تغییر اساسی در بینش و معرفت انسان ها می تواند باعث حفاطت از محیط زیست گردد .انسان ها می توانند با باال بردن سطح
آگاهی و با تغییر دادن سطح فرهنگ خود زندگی خود را با تغیرات زیست محیطی وفق دهد.
پراگماتیسم به عنوان فلسفه اي عملگرایانه و واقع نگرانه از اهمیت زیادي برخوردار است و شکل گیري آن در تقابل با رویه
هاي ذهن گرایانه فلسفی صورت پذیرفت ،به جاي توجه به اهداف کلی ،دوردست و ذهنی ،اهدافی را ترسیم می کندکه بتوانند
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عمالً مورد اجرا قرار گیرند و در حل مشکالت مؤثر باشند(رهبري .)140 :1390 ،رویکرد پراگماتیسم شفاف ،کاربردي و تعاملی
است .پراگماتیسم ،به عنوان یك چارچوب فلسفی ،این امکان را می دهد که به طور شفاف اقداماتی را انجام داد .رویکرد
پراگماتیسم لزوم حرکت در جهت پایداري را آشکار ساخته و نیاز به استدالل هاي مشکل و پیچیده ندارد ابعاد اخالقی تصمیم گیري
پراگماتیستی عبارتند:
 -1انتخاب گزینه اي که فرصت هاي بهینه اي از تجارب ارزشمند آینده را در اختیار می گذارد.
 -2انتخاب گزینه اي که انسان را در راستاي آن چه می خواهد باشد قرار دهد.
بدین ترتیب یك تصمیم اخالقی پراگماتیك تنها مبتنی بر یك اصل واحد نیست .براي تصمیم گیري نه تنها باید ابعاد و
پیامدهاي متعدد تصمیم را در نظر گرفت ،بلکه می بایست امکان پذیري تصمیمات را نیز بررسی کرد .حال باید دید که چگونه
عناصر اخالق پراگماتیك به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که مسائل زیست محیطی را در تصمیماتشان لحاظ
کنند( .) York, 2009: 104از این رو می توان بیان کرد که پراگماتیسم از طریق مشارکت در عمل ،تغییر نگرش ها ،رفتارها و
همچنین می تواند از طریق پیشرفت هایی در زمینه تکنولوژي از محیط زیست حفاظت کند.
اما تفاوت اصلی بین این مکاتب در نحوه اجرا نیز می باشد دیدگاه هاي ایده آلیسم ها بر تقلید و الگو تاکید دارند ،رئالیسم ها بر
اساس دیدگاه خود شخص در صورتی که پراگماتیسم ها از رویکردهاي ارتباطی مثل مشارکت استفاده می کنند و این همان روشی
است که در مکتب ترویج نیز مورد اهمیت است .همچنین با توجه به این که ترویج اشاعه فن آوري هاي زیست محیطی و
ارتباطات اجتماعی می باشد و از یك نظام داوطلبانه پیروي می کند قادر است در جلب توجه و مشارکت مردم در حفظ محیط
زیست موثر و مفید باشد .چرا که طرز تلقی و نگرش آنان ،بر نوع رفتار آنها با محیط زیست تاثیر می گذارد .در واقع فلسفه ترویج
ایجاب می کند که براي فرآیند هر برنامه اي از ارتباط نزدیك و دو سویه ،تسهیل گر ي و مشارکت استفاده کند و از آن جایی که
هدف از اجراي برنامه هاي ترویجی در واقع ایجاد تغییر در بینش ،دانش و اصالح الگوي رفتاري می باشد می توان با تغیر نگرش و
دانش و آگاهی ،بر نوع رفتار محیط زیست تاثیر گذاشت .این که آنان چه درکی از رابطه خود با محیط زیست دارند و چگونه براي
آن ارزش قائلند ،در نهایت ،سازنده محیط زیستی است که آنان در آن پرورش یافته و با سایر مخلوقات تعامل می کنند .برخورداري
افراد از اخالق زیست محیطی مناسب ،یك تضمین درونی براي رفتار درست با سایر مخلوقات و جلوگیري از صدمه به محیط
زیست محسوب می شود .بنابراین نیاز است که ترویج ارتباط نزدیك ،مستمر و مداوم با روستائیان داشته و از توجه صرف و تاکید بر
اهداف اقتصادي پا را فراتر بگذارد.

-6رفتار زیست محیطی و مؤلفههای مؤثر بر آن
رفتارهاي زیست محیطی انسان ،به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل مؤثر بر محیط زیست ،مورد توجه بسیاري
از پژوهشگران و محیط گرایان قرار گرفته است(عقیلی و همکاران .)1388،رفتار زیست محیطی که به معناي هر آن چه می باشد
که افراد به صورت رفتارها و اعمال خود براي مشارکت در رفاه محیط زیستی بروز می دهد ) (Jin, 2013:398به عبارتی رفتار
زیست محیطی ،رفتار مثبت و مسئوالنه در برابر محیط زیست است که در آن کنشگر اگر از محیط زیست حفاظت نمیکند حداقل
به آن آسیبی نمیرساند(فاضلی .)1392،بر همین اساس ،می توان چنین استدالل کرد که بخشی از اخالق تعامل انسان با طبیعت به
حفاظت از محیط زیست ارتباط پیدا می کند که در آن ،خوب و بد اخالقی بر حسب رعایت ارزشهاي جاري در روابط طبیعی بین
اجزاء تشکیل دهندهي یك زیست بوم قابل تعریف است .این ارزش ها مشخص می کنند که چه کار یا رفتاري در قبال محیط
زیست خوب است و چه کاري نادرست می باشد.بنابراین ،نقش اصلی اخالق زیست محیطی ،ایجاد موانع درونی اخالقی در آحاد
جامعه براي رفتار نسبت به طبیعت است.
اخالق زیست محیطی در بر گیرنده رفتار ،مسئولیت و نگرش انسان ها به محیط زیست است .بنابراین در درجه اول فرد باید
رفتار زیست محیطی داشته باشد .رفتار زیست محیطی ممکن است به عنوان یك شکل از رفتار نوع دوستانه در نظر گرفته شود زیرا
مستلزم از دست دادن مزایاي شخصی به خاطر محیط زیست می باشد) (Abrahamse et al., 2009:318در واقع بسیاري از
مسائل و مشکالت زیست محیطی مسائل ناشی از رفتارهاي نامناسب زیست محیطی خود انسان هاست( Klöckner,
 (2013:1028بنابراین برخورداري افراد از اخالق زیست محیطی مناسب ،یك تضمین درونی براي رفتار درست با سایر مخلوقات
و جلوگیري از صدمه به محیطزیست محسوب می شود (عابدي سروستانی و شاه ولی .)56 :1387 ،در واقع رفتارهاي زیست
محیطی مجموعه اي از کنش هاي مربوط به محیط زیست در طیفی وسیع شامل احساسات ،تمایالت و آمادگی هاي خاص براي
رفتار با محیط زیست است .افراد هر جامعه برحسب اوضاع و مقتضیات خاص اجتماعی و فرهنگی برخورد متفاوتی با محیط زیست
دارند .این برخوردها ممکن است کامال منفی و علیه محیط زیست یا برعکس کامال مثبت و به سود آن باشد(عقیلی و
همکاران .) 5 :1388،براي شکل گیري رفتارهاي موافق با محیط زیست ،ابتدا باید نگرش مثبت در این زمینه به وجود آید .آیزن و
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فیش باین در پی یافتن یك نظریه براي تبیین رفتار به نقش نگرش اشاره می کنند .به نظر آن ها رفتار در پی زنجیره اي از عوامل
بوجود می آید .حلقه ما قبل بروز رفتار ،تمایل است که در واقع تمایل به طور کامل واسطهي اثرات نگرشی و هنجار ذهنی بر رفتار
است( .)Van Hooft et al., 2004:369رفتار زیست محیطی هنگامی صورت می پذیرد که اوالً قصد و تمایل فرد براي آن
رفتار شکل گرفته و انگیزه کافی براي آن را یافته باشد ،ثانیاً امکان انجام آن رفتار براي فرد خواهان آن فراهم شده باشد .در
حقیقت ،تمایالت بعد شناختی مؤثر بر فعالیتها میباشند) .)Lent, 2004: ; Zikic & Saks, 2009:124تمایالت نقش
انگیزشی دارند و می توانند فرد را به انجام کار و فعالیت برانگیزند ضمن این که تمایل نشانگر سطح انتظار فرد از خود و مشارکت
خود میباشند( .)Cook & French, 2008:756 ،Alexander et al., 2010:309تمایل تحت تأثیر تعدادي از عؤامل مؤثر
بر یکدیگر قرار دارند .در این شبکه از تأثیرات ،برخی از عوامل مستقیما بر تمایل تأثیر می گذارند و بعضی دیگر تنها به این دلیل
تاثیر می گذارند که بر عوامل دیگري تأثیر می گذارند که به نوبه خود بر تمایل تأثیر می گذارد) .(Khoo & Ainley, 2005بر
این اساس نخستین سازه ي مؤثر بر تمایل به رفتار زیست محیطی ،نگرش در مورد آن است ،نگرش به درجه اي که یك فرد داراي
ارزیابی مطلوب یا نامطلوب از رفتار مورد نظر است ،اشاره دارد ) . (Nchise, 2012نگرش فرد نسبت به پیامد آن رفتار ،یعنی باور
فرد به این که آیا رفتار به پیامد مثبت یا منفی منجر می گردد( .) Forward, 2006:418به عبارت دیگر نگرش در نوع رفتار
انسان نقشی تعیین کننده دارد و تمایل و تصمیم انسان در انجام یا عدم انجام هر کاري بدان وابسته است()Osborne, 2000:55
بنابراین می توان اظهار کرد طرز تلقی و نگرش آحاد جامعه نسبت به حفاظت از محیط زیست ،بر نوع رفتار آن ها با محیط زیست
تاثیر می گذارد .این که آنان چه درکی از رابطه خود با محیط زیست دارند و چگونه براي آن ارزش قائلند ،در نهایت ،سازنده محیط
زیستی است که آنان در آن پرورش یافته و با سایر مخلوقات تعامل می کنند(عابدي سروستانی و شاه ولی .)56 :1387 ،از آن جایی
که ترویج فلسفه اي انسان محور دارد و چارچوب فعالیت هایش بر مبناي دانستن ،شناختن و انتقال و آگاهی است می تواند عالوه
بر انتقال اطالعات فنی ،مخاطبان را با مسایل اخالقی و چگونگی ارتباط آن ها با حفظ محیط زیست آگاه سازد .ترویج می بایست
به فراسوي اشاعه دانش و مهارت حرکت کنند چرا که به عنوان یك نظام مداخله گر با درك حقایق زیست محیطی تغییر نگرش و
ارزش هاي افراد را در اولویت قرار داده و فرد را قادر می سازد تا به مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بپردازد.
از سازه هاي دیگري که می تواند تمایل به رفتار زیست محیطی را تحت تاثیر قرار دهد هنجار ذهنی می باشد .هنجار ذهنی به
برداشت فرد از نظرات افراد مهم براي انجام یا عدم انجام رفتار اشاره دارد .به عبارت دیگر ،هنجار ذهنی ادراکات مربوط به نظرات
اجتماع براي انجام یا عدم انجام رفتار توسط فرد می باشد ) .(Debar, 2006:81افراد تحت تاثیر اشخاص مختلف در جامعه نظیر
پدر ،مادر ،همسر ،دوستان و ....قرار گرفته و بر اثر نفوذ آن ها رفتاري را انجام می دهند .از این رو نیاز به آموزش هاي مستمر براي
آحاد جامعه مورد نیاز است .ازدیاد دانش زیست محیطی و ارتقاء عمل به اخالق زیست محیطی در جامعه ،از وظایف مراکز تعلیم و
تربیت و از جمله دانشگاه ها و مراکز علوم دینی است و در این خصوص ،به دلیل وسعت ،چندرشته اي و چندگانه بودن و همچنین
زیست منطقه گرایی اخالق زیست محیطی ،پژوهش ها می باید به صورت مستمر و پیرا رشته اي انجام شوند تا با کمك آن ،به
ارائه نظریه ها و رهیافت هاي مورد نیاز و همچنین ،تدوین یك نظام نامه جامع اخالق زیست محیطی ،همت گماشت(عابدي
سروستانی و شاه ولی .)56 :1387 ،بنابراین ضرورت دارد تا ترویج براي حفاظت و حراست از محیط زیست ،جایگاه مناسبی به
اخالق محیط زیستی در فعالیت هاي آموزشی خود اختصاص دهد.
هنجار اخالقی که خود از مؤلفه هاي اصلی و در برگیرنده اخالق زیست محیطی است بر تمایالت رفتاري مؤثر می باشد و
عبارت است از تصور فرد از درست یا نادرست بودن اخالقی انجام یك رفتار خاصی است که در برگیرنده احساس شخصی و
احساس مسئولیت فرد در قبال انجام یا عدم انجام آن رفتار خاص است(Ajzen, 1991؛  .(Conner & Armitage, 1998از
آن جایی که فلسفه مکتب ترویج بر سه رکن آموزش ،خودیاري و همیاري استوار است ،می توان گفت که مکتب ترویج می تواند از
طریق انتقال دانش ،ابداعات و مهارت هاي نوین ،از طریق مشاورت و تبادل اطالعات و از طریق ترغیب و تشجیع افراد به تفکر و
جستجوگري ،فرد را به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جامعه براي کسب آگاهی هاي نوین و تعهد مسئولیت هاي انسانی در
جامعه خویش پرورش دهد .آگاهی از عواقب اشاره به آگاهی فرد در مورد اثرات منفی اقدامات خود بر روي مسائلی می باشد که
براي او ارزش قائل است .به عنوان مثال ،فردي که اگر به دقت از آب استفاده نکند ممکن است افراد دیگر با کمبود آب مواجه
شوند(  .)Rasool, 2013:285امروزه اهمیت طبیعت و محیط زیست صرفاً نزد دوستداران آن خالصه نمی شود ،بلکه همگان بر
اهمیت و نقش حیاتیاي که طبیعت در زندگی بشر ایفا میکند ،واقفاند(بیدهندي و شیراوند .)78 : 1394،به عبارتی آنها می توانند
با رفتارهاي درست خود موجب حفظ و نگهداري منابع طبیعی نه تنها براي نسل حاضر ،بلکه براي نسل هاي بعد شوند .به همین
دلیل ترویج که به دنبال توسعه جوامع است ،نقش مهمی در مشهود سازي وضعیت محیط زیست دارد & (Roling
) Pretty,1996:182ترویج یك نوع آموزش غیررسمی است که محور اصلی فعالیت هایش بر پایه یاد دادن است و از یك پل
ارتباطی که از ماهیت ارشادي و هدایتی برخوردار است افراد را متقاعد سازد تا رفتارهاي نامناسب زیست محیطی را کنار بگذارند و
به صورتی رفتار کنند که با معیارهاي پایداري محیط زیست سازگار باشد .افراد وقتی نسبت به عواقب فعالیتی که انجام می دهد
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آگاه باشند در واقع هم بر نگرش وي و هم بر انتساب مسئولیتش(نگاره  )1اثر می گذارد .انتساب مسئولیت بدین معنی می باشد که
افراد قبل از این که بخواهند در رفتار طرفدار محیط زیست شرکت کنند باید شخصا مسئول عواقب رفتاري خود باشند
).(Abrahamse et al., 2009:322بنابراین انسان ها می بایست روابطشان با طبیعت و اقتصاد را مورد بازبینی قرار داده و براي
محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین نیاز هاي مردم ارزش قائل شوند .این تحوالت باعث تغییر مداوم ارزش ها در جامعه می
شود و ارزش هاي مطلق جامعه مصرفی زیر سؤال رفته و سبك زندگی جدیدي بروز می کند که نگرش هاي حفاظتی و پایداري
بلندمدت نسبت به محیط زیست را در خود جاي خواهد داد) .)Monostori & Horich , 2008:22
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نگاره( .)1چارچوب پژوهش

نتیجهگیری
امروزه بحران محیط زیست به یك مساله جدي و قابل تامل تبدیل شده است .بر این اساس ،نظریه پردازان حوزه رفتار و
اخالق زیست محیطی با مشاهده این تخریب هاي صورت گرفته سعی بر آن دارند تا قواعد اخالقی کارآمدي را جهت تعامل انسان
با محیط زیست ارائه دهند .تجربه نیز نشان داده است که به کارگیري تکنولوژي هاي دوستدار محیط زیست نیز به تنهایی نمی
تواند منجر به حفظ محیط زیست شود .به همین دلیل ،بسیاري از محققان حرکت از علوم فیزیکی و فنی به سوي علوم رفتاري و
روانشناختی را به عنوان راه حل این مشکل معرفی کرده اند .اخالق زیست محیطی که یکی از شاخه هاي اخالق کاربردي به شمار
می رود تالشی است جهت ارتباط انسان با طبیعت .بدین معنا که فرد خود را پايبند محیط زیست احساس کند و در زندگی روزمره
رفتاري زیست محیطی داشته باشد .رفتار زیست محیطی ،رفتار مثبت و مسئوالنه در برابر محیطزیست است که در آن کنشگر اگر
از محیط زیست حفاظت نمی کند حداقل به آن آسیبی نمی رساندبه اعتقاد صاحب نظران ،رفتار مسئوالنه محیط زیستی می تواند از
طریق کمك به حل مسائل و مشکالت محیط زیستی اثر مثبت بر محیط زیست بگذراد .بنابراین تغییر در دانش ،بینش و رفتار
الزامی است .از آن جایی که فلسفه ترویج و نیز هدف از اجراي برنامه هاي ترویجی در واقع ایجاد تغییر در بینش ،دانش و اصالح
الگوي رفتاري می باشد می توان با تغیر نگرش و دانش و آگاهی ،بر نوع رفتار محیط زیست تاثیر گذاشت .از بین سه مکتب فلسفی
ا یده آلیسم ،رئالیسم و پراگماتیسم نیز می توان گفت با توجه به اینکه مکتب پراگماتیسم شفاف ،کاربردي و تعاملی است این امکان
را می دهد که به طور شفاف اقداماتی را به صورت مشارکتی براي حفظ محیط زیست انجام داد .در واقع رویکرد پراگماتیسم
انتخاب گزینه اي می باشد که می تواند فرصتهاي بهینهاي را از تجارب ارزشمند آینده در اختیار ما بگذارد به عبارت دیگر انتخاب
گزینه اي که ما را در راستاي آن چه می خواهیم باشیم قرار دهد .از این رو نیاز است که ترویج از توجه به اهداف اقتصادي پا را
فراتر بگذارد .همچنین با افزایش آگاهی انسان ها ،افزایش حس تعهد و مسئولیت داري نسبت به محیط زیست و همچنین با تعدیل
سطح نیازهاي خود و تطبیق شیوه زندگی خود با محدودیت هاي موجود می توان نقش مهمی در کاهش و کنترل مشکالت و
مسائل مرتبط با محیط زیست ایفا کرد .آموزش هاي زیست محیطی در مقاطع تحصیلی مختلف نیز میتواند نقش مهمی در بسیج
افکار عمومی و آمادگی جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
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