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ارزیابی خطر تخریب اراضی جلگه بهادران استان یزد با استفاده از
تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطالعات جغرافیایی
محمدعلی حکیمزاده اردکانی  ،1عاطفه جبالی ،2مطهره
اسفندیاری3

تاریخ دریافت79/26/62 :
تاریخ پذیرش79/12/12 :
کد مقاله21791 :

چکـیده
تخریب خاک مشکلی جهانی است که انسان با برهم زدن توازن طبیعی محیط نقش مؤثری در روند صعودی آن داشته
است .ظهور آثار تخریب خاک و ناپایداری منابع پایه کشاورزی در منطقه مطالعاتی بهادران استان یزد بیانگر ایجاد بیابان
زایی در سطح منطقه مطالعاتی و تهدیدی جدی جهت حیات این ناحیه میباشد .بدین منظور در مطالعه حاضر با استفاده از
معادالت تهیه شده توسط فائو ـ یونپ بر پایه فاکتورهای اقلیمی و خاک و با بهرهگیری از تکنیکهای دورسنجی و
سیستم اطالعات جغرافیایی ،خطر تخریب خاک منطقه مطالعاتی بررسی و نقشه خطر تخریب تهیه گردید .برطبق نتایج به
دست آمده  17/5درصد اراضی خطر تخریب شیمیایی کم و خطر تخریب فیزیکی خیلی زیاد 29/2،درصد خطر تخریب
شیمیایی کم و خطر تخریب فیزیکی متوسط 29/1 ،درصد خطر تخریب شیمیایی خیلی زیاد و خطر تخریب متوسط26/9 ،
درصد خطر تخریب شیمیایی و فیزیکی متوسط 9/2 ،درصد خطر تخریب شیمیایی و فیزیکی خیلی زیاد و  4/9درصد خطر
تخریب شیمیایی متوسط و خطر تخریب فیزیکی زیاد را نشان داده است .در این بین فاکتور انسانی با مدیریت غیراصولی
باعث خطر تخریب شیمیایی شدید و افزایش روند بیابانزایی در منطقه مطالعاتی گردیده است ،بنابراین پیشنهاد میگردد تا
با آموزش و توجیه کشاورزان نسبت به خطر موجود ،از ایجاد یک بحران شدید بیابانزایی در این ناحیه جلوگیری بهعمل
آورد.

واژگـان کلـیدی :تخریب خاک ،فائو ـ یونپ ،خطر تخریب شیمیایی ،خطر تخریب فیزیکی

 -2دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ،ایران؛ (مسئول مکاتبات) hakim@yazd.ac.ir

 -6دکتری بیابانزدایی دانشگاه یزد ،ایران
 -1دکتری بیابانزدایی دانشگاه یزد ،ایران
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 -1مقدمه
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در جهان امروز پدیده بیابانزایی بسیاری از کشورها را درگیر خود نموده است ،تخریب خاک نیز یکی از مهمترین عوامل
اساسی این معضل بزرگ بهشمار میرود .رشد سریع جمعیت و بهدنبال آن افزایش سطح زیر کشت بیش از پیش منابع آب و خاک
را با خطر نابودی مواجه ساخته است لذا شناخت و آگاهی از عوامل اصلی تخریب خاک بهمنظور مدیریت صحیح آن ضروری به
نظر میرسد (اسفندیاری و حکیم زاده .)2197 ،بنابر تعریف فائو بیابانزایی نیز شکلی از تخریب سرزمینی است که در مناطق خشک
تا نیمهمرطوب ایجاد میگردد .بهدنبال بیابانزایی مشکالتی در پوششگیاهی ،آب ،اقلیم ،خاک و ...ایجاد میشود ،ولی بیشترین
نمود عینی خود را در خاک بر جای میگذارد ،بهطوریکه بیابانزایی را معادل تخریب خاک میدانند ،با این تفاوت که بیابانزایی را
به مناطق اقلیمی خشک ،نیمهخشک و نیمهمرطوب نسبت میدهند ،حال آنکه تخریب خاک میتواند در هر شرایط اقلیمی صورت
گیرد (فائو .)6115،2در طی شصت سال اخیر تخریب زمین روند افزایشی قابل مالحظهای را در کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه داشته است (باربوت)6117 ،6؛ به طوریکه  61درصد از اراضی کشاورزی 11 ،درصد از جنگلها و  21درصد از گراسلندها
دستخوش تخریب گردیده اند (بایدنت و همکاران .)6119 ،1تخریب زمین تمامی زیست بوم را با توجه به فاکتورهایی از قبیل
خاک ،منابع آب (سطحی و زیرزمینی) ،جنگلها ،علفزارها (مراتع) ،اراضی کشاورزی (دیم ،آبی) و تنوع زیستی (جانوران ،پوشش
گیاهی و خاک) در بر گرفته (فائو )6115 ،و تخریب خاک بهعنوان یکی از شدیدترین مشکالت جهانی ،ساالنه در حدود  2میلیون
هکتار از زمینهای کشاورزی را فاقد حاصلخیزی نموده است (آشیوجان و همکاران .)6117 ،4حکیمزادهاردکانی و وحدتی2179 ،با
استفاده از تصاویر IRS – LissIIIبه پایش و ارزیابی شوری خاک و ماده الی منطقه هرات در استان یزد پرداختند .گیوئی اشرف و
همکاران ( )2171طی پایش شوری خاک با استفاده از دادههای سنجنده  ASTERبه این نتیجه رسیدند که در دوره زمانی 9ساله
( )6111 -6121از سطح اراضی غیر شور کاسته و بر مساحت اراضی شور افزوده شده که بیانگر تخریب خاک ،کاهش بازدهی
اراضی و پیشرفت بیابانزایی در منطقه مروست استان یزد می باشد .بنابراین انسان با برهم زدن توازن طبیعی محیط ،از طریق
تخریب جنگلها ،مراتع و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی ،نقش مؤثری را در تخریب و از دست رفتن حاصلخیزی خاک داشته ،و
اراضی را به سمت بیابانی شدن سوق میدهد (ژائو ژیائو5و همکاران .)6115 ،از جمله روشهای بررسی تخریب خاک ،مشاهدات
مستقیم میدانی و نیز استفاده از تکنیکهای دورسنجی در مناطق مطالعاتی است که با توجه به فاکتورهای زمان و هزینه در مناطق
گسترده ،استفاده از روشهای دورسنجی و سیستم اطالعات جغرافیایی در مطالعات تخریب خاک ،تکنیک مؤثرتری بهشمار می رود
(گائو و لیو 6119،2و بارودی و مغنم .)6124 ،9جلگه بهادران در فاصله  25کیلومتری شهرستان مهریز واقع در استان یزد است که
جمعیت روستاهای این ناحیه در  11سال اخیر بهسرعت افزایش یافته و با حفر حدود  261حلقه چاه عمیق و نیمهعمیق در سالهای
گذشته باغداری در منطقه بهسرعت گسترش یافته است (گزارش سرشماری کشاورزی .)2196 ،در حال حاضر سطح زیرکشت باغها
در جلگه بهادران بالغ بر  2111هزار هکتار است که از این مقدار در مجموع حدود  5درصد از این اراضی به کشت علوفه و گندم
اختصاص یافته و مابقی یعنی حدود  75درصد زیرکشت پسته میباشد (سالنامه آماری استان یزد .)2195-2191 ،موضوع نگران
کنندهای که حیات این دهستان را تهدید میکند ناپایداری منابع پایه کشاورزی و رخنمون گردیدن آثار تخریب خاک و بیابانزایی
در منطقه است و هدف از این مطالعه بررسی خطر تخریب زمین در ناحیه مطالعاتی با استفاده از معادالت تهیه شده
توسط  2799( FAO/UNEPو  )2797با بهرهگیری از تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطالعات جغرافیایی میباشد.

 -2مواد و روش
-1-2خصوصیات منطقه مطالعاتی
محدوده مطالعاتی بهادران معروف به کفه محمودآباد به مساحت 21212/42هکتار ،از نظر مختصات جغرافیایی بین طولهای
 54°5412تا  55°1149شرقی و عرضهای  12°2126تا  12°6659شمالی واقع شده است (شکل  .)2ارتفاع حداقل و
حداکثر محدوده مورد مطالعه بهترتیب 2449و  2562متـر از سطح دریا مـیباشد .متوسط بارندگی ساالنه منطقه  21/99میلیمتر
است و بیشترین بارندگی در فصل زمستان به میزان  14/14میلیمتر اتفاق میافتد .از نظر رژیم حرارتی میانگین روزانه دما  29درجه
1- FAO
2- Brabant
3- Bia, Dent et al
4- Asio, Jahn et al
5- Zhao, Xiao et al.
6- Gao and Liu
7- Baroudy and Moghanm

2

سانتیگراد ،میانگین حداقل و حداکثر دما بهترتیب برابر با  7و  69درجه سانتیگراد میباشد .میزان تبخیر از سطح آزاد آب در این
منطقه برابر  6195میلیمتر برآورد شده است .خاکهای موجود در منطقه ،فاقد تکامل پروفیلی با بافت سبک و ماسهای میباشد.
خشکی محیط و کمبود بارش سبب تجمع امالح در الیه های سطحی گردیده بهطوریکه بخش اعظم محدوده مورد مطالعه دارای
خاکهای شور -سدیمی است .از دیدگاه زمینشناسی ،بخش عمدهای از این ناحیه نهشتههای رسوبی دوران کواترنر است که طی
فازهای مختلف اقلیمی توسط آب و باد به منطقه حمل شده است و از واحدهای سنگشناسی ،زمینهای کشاورزی ،اراضی
مسکونی ،کفه نمکی ،کفه رسی ،آبرفتهای عهد حاضر ،دشت آبرفتی و سنگ آهک ماسهای مربوط به دوره کرتاسه تشکیل یافته
است.

شکل  :1موقعیت منطقه مطالعاتی

 -2-2روش کار
+

در اولین گام از مطالعه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصویر سنجنده ETM 7سال  6124از ماهواره لندست پس از
اجرای مرحله پیشپردازش و پردازش تصویر ماهوارهای با استفاده از روش طبقهبندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال
استخراج شد و در ادامه با تلفیق نقشه کاربری اراضی و نقشه شیب حاصل از نقشه مدل رقومی ارتفاع واحدهای کاری منطقه
مطالعاتی معرفی گردید (شکل  .)4در مرحله دوم بهمنظور مطالعه خصوصیات خاک موجود در منطقه  62پروفیل از واحدهای کاری
مختلف در اردیبهشت ماه سال  2171همزمان با تاریخ اخذ تصویر ماهوارهای لندست استخراج شد .شکل  6موقعیت نقاط نمونه-
برداری را ارائه نموده است .نمونههای برداشت شده از منطقه مطالعاتی ،مورد بررسی و براساس روشهای آزمایشگاهی خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی آن مشخض گردید.
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.

شکل  -2موقعیت نقاط نمونهبرداری منطقه مطالعاتی
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در مرحله سوم ،براساس مدل ارزیابی خطر تخریب خاک (فائو ـ یونپ ( )2797شکل  )1در ارتباط با چندین عامل نظیر شیب
سطحی ،عمق خاک ،بافت خاک ،شوری آب زیرزمینی ،بارش ماهانه و ساالنه ،تبخیر و تعرق پتانسیل و کیفیت آب آبیاری مورد
بررسی واقع شد و پارامترهای مورد نظر استخراج و نقشههای مربوط به هر یک از موارد در محیط  GISتهیه گردید.
بر اساس مدل ارائه شده توسط فائو – یونپ ( )2797درجه بافت خاک بهمنظور بررسی خطر تخریب شیمیایی در پروفیلهای
عمیق بهترتیب برای بافتهای درشت ،متوسط و ریز ،2 ،1/2 ،و  2/5میباشد و در پروفیلهای کمعمق درجه بافت خاک بهترتیب
در بافتهای درشت ،متوسط و ریز 6 ،2 ،و  1میباشد.
در بررسی خطر تخریب فیزیکی درجه بافت خاک از طریق رابطه ( )2محاسبه میشود (فائو ـ یونپ .)2797
SRp=S/C
رابطه ()2
 = SRpدرجه بافت خاک در خطر تخریب فیزیکی
 = Sدرصد سیلت
 = Cدرصد رس
درجه توپوگرافی در بررسی خطر تخریب زمین ،در شیبهای کمتر از  %6برابر با یک میباشد.
درجه اقلیمی در تخریب شیمیایی با استفاده از رابطه ( )6برآورد می گردد.
CRc= PET/(Pa+Q) 10
رابطه ()6
 = CRcدرجه اقلیمی در تخریب شیمیایی
 = PETتبخیر و تعرق پتانسیل
 = Paبارش ساالنه
 = Qمقدار آب آبیاری مورد استفاده
چنانچه در آبیاری اراضی از آب زیرزمینی شور استفاده شود ،درجه اقلیمی در بررسی خطر تخریب شیمیایی با استفاده از فرمول
( )1محاسبه میگردد.
CRc=(PET/1000)*ECgw
رابطه ()1
 = ECgwمیزان شوری آب زیرزمینی
درجه اقلیمی در خطر فیزیکی با استفاده از فرمول ( )4محاسبه میشود.
2
)CRp= Σ (Pm) /(Pa
رابطه ()4
 = CRpدرجه اقلیمی در خطر تخریب فیزیکی
 = Pmبارش ماهانه
 = Paبارش ساالنه

شکل  -3نمودار روند محاسبه مدل خطر تخریب خاک (فائو ـ یونپ )1919
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 -3نتایج و بحث
 -1-3واحدکاری منطقه مطالعاتی
در منطقه مطالعاتی  4واحد کاری شامل ،آبرفت بادبزنی سنگریزهدار ،اراضی کشاورزی ،کفه نمکی و دشت آبرفتی دامنهای
معرفی گردید که بهترتیب  % 5/1 ،% 66/5 ،% 56/5و  % 27/9مساحت ناحیه مورد بررسی را شامل میشود (شکل .)4بیشترین
مساحت منطقه مربوط به آبرفت بادبزنی سنگریزهدار و کمترین مساحت در کفه نمکی مشاهده شده است.
عمق پروفیلهای مطالعاتی بهطور متوسط در حدود  91سانتیمتر بوده و میزان شوری خاک در منطقه در واحدهای کاری
آبرفت بادبزنی سنگریزهدار ،اراضی کشاورزی ،کفه نمکی و دشت آبرفتی دامنهای بهترتیب  21/2 ،61/9 ،61/65و  61/9دسی
زیمنس بر متر میباشد (جدول  .)2بر طبق ردهبندی خاک ،خاکهای منطقه در دو رده اریدیسول و انتیسول طبقهبندی شدهاند.
واحد کاری آبرفت بادبزنی سنگریزهدار در رده اریدیسول و زیررده  Haplosalidsو واحدهای کاری دشت آبرفتی دامنهای و
اراضی کشاورزی در رده اریدیسول و زیر رده  Haplogypsidsواقع شده است .واحد کاری کفه نمکی نیز در رده انتیسول و زیر
رده  Torrifluventsقرار گرفته است.
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شکل  -4نقشه واحدهای کاری منطقه مطالعاتی
جدول  -1متوسط مقادیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پروفیلهای خاک منطقه مطالعاتی
آهک ()%
هدایت
شیب
عمق خاک
سیلت ( )%رس ()%
واحد کاری
()%
(سانتیمتر)
الکتریکی()ds/m
42/5
22
41/4
61/65
2/69
91
آبرفت بادبزنی سنگریزه دار
91
29
14
61/9
1/1
91
اراضی کشاورزی
91
29
61/6
21/2
1/14
95
کفه نمکی
2
21
14/9
61/9
1/55
91
دشت آبرفتی دامنه ای

بافت خاک
لومی شنی
لومی شنی
لومی شنی
لومی شنی

 -2-3برآورد خطر تخریب خاک
نتایج بررسی وضعیت خطر تخریب فیزیکی و شیمیایی (جدول  )6بیانگر قرارگیری منطقه مطالعاتی در کالسهای کم ،متوسط
و خیلی زیاد در خطر تخریب خاک میباشد .با توجه به اطالعات موجود در جدول ( )6و وضعیت قرارگیری کالسهای تخریب در
تصویر ( % 17/5 ،)5از بخش مطالعاتی دارای خطر تخریب شیمیایی کم و خطر فیزیکی خیلی زیاد میباشد % 29/2 ،خطر تخریب
شیمیایی کم و خطر تخریب فیزیکی متوسط % 29/1 ،خطر تخریب شیمیایی خیلی زیاد و خطر تخریب متوسط % 26/9 ،خطر
تخریب شیمیایی و فیزیکی متوسط % 9/2 ،خطر تخریب شیمیایی و فیزیکی خیلی زیاد و  % 4/9خطر تخریب شیمیایی متوسط و
خطر تخریب فیزیکی زیاد را نشان داده است.
همانگونه که در شکل( )5مشاهده میگردد بیشترین خطر تخریب شیمیایی در بخشهای شمالی و جنوبی اراضی کشاورزی رخ
داده است .مطالعات صورت گرفته در منطقه مطالعاتی (مهندسین مشاور اندیشمندان سبز یزد )2197 ،نیز حاکی از افزایش بیرویه
5

سطح اراضی کشاورزی در چندین سال اخیر میباشد .آبیاری غیراصولی و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی سبب پیشروی جبهه
آب شور واقع در بخش کفه نمکی به سمت آب شیرین گردیده و افت کیفیت آب آبیاری را بههمراه داشته است .افزایش بیاندازه
یون سدیم حالت سمی درخاک ایجاد نموده و با از بین رفتن چسبندگی بین خاکدانهها و پراکنش آنها ،نفوذپذیری را کاهش داده
است .کلر نیز از یونهای مضر بوده که درترکیب با سدیم خسارات زیادی را ایجاد نموده و بر طبق آمار و اطالعات موجود در
محدوده مطالعاتی غلظت یونهای سدیم و کلر با روند صعودی همراه میباشند.
جدول  -2خطر تخریب فیزیکی و شیمیایی محاسبه شده در ناحیه مطالعاتی
مساحت (هکتار)

واحد کاری
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آبرفت بادبزنی سنگریزه دار
آبرفت بادبزنی سنگریزه دار
آبرفت بادبزنی سنگریزه دار
آبرفت بادبزنی سنگریزه دار
آبرفت بادبزنی سنگریزه دار
آبرفت بادبزنی سنگریزه دار
آبرفت بادبزنی سنگریزه دار
اراضی کشاورزی
اراضی کشاورزی
اراضی کشاورزی
اراضی کشاورزی
اراضی کشاورزی
اراضی کشاورزی
کفه نمکی
کفه نمکی
دشت آبرفتی دامنه ای
دشت آبرفتی دامنه ای
دشت آبرفتی دامنه ای
دشت آبرفتی دامنه ای
دشت آبرفتی دامنه ای
دشت آبرفتی دامنه ای

419
99
222/6
9/6
915/9
2129/2
6961
242
521
461
562
429/6
625/4
511/9
57/2
2/5
294/9
657
644/2
2256/7
651/6

SR
1/64
1/64
1/64
2/65
2/65
2/65
2/65
1/65
1/65
1/65
1/65
1/65
1/65
6/6
6/6
1/65
1/65
1/65
1/65
1/65
1/65

تخریب فیزیکی
خطر
CR TR
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
24 22/6
2
24 22/6
2
24 22/6
2
24 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
64/24 22/6
2
64/24 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2
6/9 22/6
2

کالس
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
6
6

SR
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2

تخریب شیمیایی
 CR TRخطر
6
6
2
6
6
2
4
4
2
9
9
2
22
22
2
6
6
2
6
6
2
21
5
2
24
9
2
66
22
2
4
6
2
4
6
2
9
4
2
4
6
2
9
4
2
9
9
2
9
9
2
22
22
2
6
6
2
6
6
2
4
4
2

کالس
2
2
6
4
4
2
2
4
4
4
6
6
4
6
4
4
4
4
2
2
6

 =SRدرجه خاک =TR،درجه توپوگرافی =CR ،درجه اقلیمی؛ خطر= SR*TR*CR؛
خطر= <( 6کالس  2کم ( ،))lowخطر = ( 6-4کالس  6متوسط ( ،))moderateخطر= ( 4-2کالس  1زیاد (،))high
خطر= > ( 2کالس  4خیلی زیاد())very high

شکل  -5نقشه خطر تخریب اراضی ناحیه مطالعاتی (حرف اول بیانگر کالس خطر تخریب شیمیایی و حرف دوم بیانگر
کالس خطر تخریب فیزیکی میباشد =L .کم =M ،متوسط =V ،خیلی زیاد)
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بیشترین خطر تخریب فیزیکی موجود در منطقه مطالعاتی نیز در بخش آبرفتهای بادبزنی سنگریزه دار و کفه نمکی مشاهده
شده است و کمترین خطر تخریب شیمیایی در دشت آبرفتی دامنهای و بخش گستردهای از آبرفت بادبزنی سنگریزهدار بوده است.
سرعت و فراوانی بادهای فرساینده ،زمان نامناسب بارندگی ،دوره بازگشت کوتاه و استمرار خشکسالی از جمله عوامل طبیعی اصلی
در ناحیه مطالعاتی میباشند که سبب ناپایداری و تخریب شدید فیزیکی در خاکهای منطقه گردیده است.

نتیجه گیری
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بررسی وضعیت خطر تخریب اراضی در منطقه مطالعاتی بهادران نشاندهنده مؤثر بودن استفاده از تکنیکهای دورسنجی و
سیستم اطالعات جغرافیایی بوده و صرفهجویی در وقت ،هزینه و افزایش دقت را بههمراه دارد .نتیجه این تحقیق مطابق با نتایج
(علوی پناه و همکاران2192،و دادرسی و همکاران .)2192 ،است .همانگونه که بیان گردید ،با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای به-
منظور تهیه نقشه کاربری اراضی ،ضمن صرفهجویی در وقت و هزینه میتوان سطح گستردهتری از یک منطقه ،به ویژه مناطق
صعب العبور و دورازدسترس را با دقت مناسب پوشش داد و با بهرهمندی از سیستم اطالعات جغرافیایی و تهیه نقشههای رقومی
حاصل از اطالعات زمینی ،ضمن شناخت موانع و نقاط قوت موجود در یک منطقه با دید جامعتر ،از تفسیر مناسب و کاملتری از
شرایط محیطی موجود در منطقه مورد مطالعه در جهت ارائه اقدامات مدیریتی بهرهمند گردید .برطبق نتایج بهدست آمده بیشترین
سطح منطقه مطالعاتی دارای خطر تخریب فیزیکی خیلی زیاد میباشد .بیشترین خطر تخریب شیمیایی در بخش اراضی کشاورزی
مشاهده شده است .عمدهترین علل تخریب شیمیایی در منطقه مطالعاتی عامل انسانی است که با بهرهبرداری بیش از حد از سفره-
های آب زیرزمینی و آبیاری اراضی کشاورزی با آبهای با شوری زیاد ،تغییر غیراصولی کاربری اراضی صورت میپذیرد .از عمده-
ترین علل تخریب فیزیکی خاکهای منطقه ،سرعت و فراوانی زیاد بادهای فرساینده ،زمان نامناسب بارندگی و استمرار خشکسالی
میباشد .افزایش خطر تخریب شیمیایی روند بیابانزایی منطقه مطالعاتی را افزایش داده و با مدیریت غیراصولی این روند افزایش
مییابد بنابراین پیشنهاد میگردد تا با آموزش و توجیه کشاورزان نسبت به خطر موجود و معرفی راهکارهایی در زمینه افزایش
توسعه کیفی در عوض توسعه کمی در باغات پسته ،از ایجاد یک بحران شدید بیابانزایی در این ناحیه جلوگیری بهعمل آورد.
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Evaluation of land degradation hazard of Bahadoran playa of
Yazd province by Remote Sensing and GIS techniques
Mohammad Ali Hakimzadeh Ardakani1, Atefe Jebali2, Motahareh Esfandiari3
1-Associate Professor, Faculty of Natural Resources and Desert studies, Yazd University, Iran
2,3- Ph.D. of Combat Desertification, Yazd University, Iran

Abstract
Soil degradation is a global problem that human playing essential role in the creasing
trend of it by disturbing of the .environment. The emergence of soil degradation
indicators and instability of basic resources of agriculture in Bahdoran study area of
Yazd province, indicate desertification in the region and a serious threat to the life of
this area. For this purpose, in the present study using the equations developed by FAO,
UNEP, based on the factors of climate and soil with applying remote sensing and GIS
techniques, the risk of soil degradation evaluated and the damage map of this risk was
prepared. According to the obtained results 39. 5 % of study area showed low hazard of
chemical destruction and but with too high risks of, physical destruction, 18. 1 % with
low risk of chemical degradation and with moderate risk of physical destruction, 17. 3
% with too much risk of chemical degradation and moderate risk of physical
destruction, 12. 8% with medium risk of chemical and physical destruction, 7.6% with
too much destruction of chemical and physical destruction and 4.7% with medium risk
of chemical destruction and with high physical destruction. Among these factors, the
human factor with mismanagement caused severe chemical damage and increased the
risk of desertification in the study area. Therefore, it is suggested with explain and
education of crisis to farmers we could prevent from a severe crisis of desertification in
this region.

1938  تابستان،)8 :(پیاپی2  شماره،سال سوم

-------------------------------------------------------------------

Keywords: soil degradation, FAO, UNEP, the risk of chemical destruction, the risk of

physical destruction
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)8 :تابستان 8998

بررسی اثرات حاشیه بر فراوانی جامعه پرندگان
مطالعه موردی :تاالب بینالمللی بوجاق کیاشهر

گلناز مقدمی پور ،1عبدالکریم کشاورز

شکری2

تاریخ دریافت29/40/92 :
تاریخ پذیرش29/40/04 :
کد مقاله09944 :

چکـیده
اکوسیستم های تاالبی ،زیستگاه های با ارزشی برای پرندگان آبزی و کنارآبزی به شمار می روند .هدف از این مطالعه،
بررسی و شناخت اثرات حاشیه ای بر فراوانی و تراکم پرندگان تاالب بین المللی بوجاق کیاشهر جهت توسعه استراتژی
های حفاظتی در تاالب ها می باشد .تراکم پرندگان با استفاده از روش شمارش نمایه (ردپا و فضله) در خرداد و تیر 0121
مورد مطالعه قرار گرفت .شمارش نمایه ها در  1ایستگاه ،در طول حاشیه تاالب و در  09پالت با ابعاد  04در  04مترمربع
به صورت عمود بر حاشیه تاالب و در فواصل مرز حاشیه(صفر متری) 044 ،متری 944 ،متری و  144متری از حاشیه
انجام پذیرفت .نمایه های پرندگان الگوهای تراکم مختلفی را در فواصل مختلف حاشیه تاالب ،از خود نشان دادند .نتایج
حاصل از آنالیزهای کروسکال -والیس و یومن ویتنی نشان داد که  :از تعداد نمایه ها از حاشیه تاالب به سمت خارج
تاالب در تمام ایستگاه های نمونه برداری ،کاسته گردید .بیشترین تعداد نمایه ،در ماه خرداد و کمترین میزان ،در تیرماه
شمارش گردید .ایستگاه های مختلف ،از نظر میانگین تراکم نمایه ها  ،اختالف معنی داری را نشان ندادند .در نهایت نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که :حاشیه های تاالبی بر تراکم و فراوانی پرندگان اثرات مثبتی دارند .از این رو پیشنهاد
می شود که حاشیه های تاالبی به عنوان مناطق مهم حضور پرندگان آبزی و کنارآبزی مورد حفاظت و توجه بیشتر قرار
گیرند.

واژگـان کلـیدی :اثرحاشیه ،فراوانی ،جامعه پرندگان ،تاالب بوجاق

 -0کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست (زیستگاهها و تنوع زیستی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان)
 -9استادیاراکولوژی و آلودگی هوا ،دانشکده منابع طبیعی -محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
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محیطهای آبی از زیستگاه های مهم و با ارزش برای شمار زیادی از پرندگان محسوب میشوند .این مناطق به دلیل تولید و
تنوع زیستی باال و قرار گرفتن در شرایط اکوتون گونه های منحصر به فرد گیاهی ،آبزیان ،پرندگان و پستانداران را در خود جای می
دهند و از ارزشهای اکولوژیک بسیار باالیی برخوردارند .تاالب ها بیش از  04درصد زیستگاه های مهم پرندگان را در ایران به خود
اختصاص می دهند و در مقایسه با اکوسیستم های خشکی از تنوع زیستی بیشتری برخوردارند .این مناطق یکی از زیستگاه های
مهم برای پرندگان مهاجر زمستان گذران می باشند که فصول پاییز و زمستان برای تغذیه و استراحت در آنها بسر می برند(یزدان
داد .)0124 ،یکی از بزرگترین تهدیدهای پیش روی تنوع زیستی ،اثر حاشیه ای است .پرندگان گروه با ارزشی از موجودات زنده
هستند که برای ارزیابی آثار حاشیه بر جانوران مناسب هستند .آنها یکی از مهمترین شاخص های مطلوبیت زیستگاه های تاالبی به
شمار می آیند .پرندگان به تغییراتی که در ساختار ،اقلیم خرد و ترکیبات پوشش گیاهی روی می دهد ،حساس هستند( Fimbel et
 .)al., 2001بنابراین حفاظت از جمعیت پرندگان نیاز به برنامه ریزی و همکاری همگانی دارد .در دهه های اخیر ،به دلیل کاهش
سطح مطلوبیت تاالب ها در کشور ،از تنوع و فراوانی بسیاری از گونه های پرندگان آنها کاسته شده است(یزدان داد.)0124 ،
افزایش آگاهی و دانش درباره اثر حاشیه ای بر گونه های پرندگان جهت مدیریت مؤثر و نتیجه بخش بوم سازگان ها ضروری
میباشد(وارسته و همکاران .)0124 ،با وجود ارزش و اهمیت پرندگان ،بررسی های اندکی در مورد آثار شیب تغییرات (حاشیه-
مرکز) بر روی آنها به ویژه در ایران صورت گرفته است .تالش تغذیه ای یا کارکردی گروه های مختلف پرندگان نسبت به حاشیه
می تواند پاسخ های متفاوتی داشته باشد .در سطح گونه نشان داده شده است که پاسخ حاشیه ای برای برخی گونه ها در زیستگاه
های مختلف ،متفاوت است و همچنین در فصول مخنتلف نیز می تواند متفاوت باشد( .) Strelke and Pickson, 1980در
زمینه بررسی اثرات حاشیه بر فراوانی جامعه پرندگان تا کنون مطالعات زیادی صورت گرفته است که برخی از آنها به شرح زیر می
باشند :چین و همکارانش ( ،)9400تأثیرات نوسانات سطح آب و تغییر پوششگیاهی را بر شاخص جوامع پرندگان تاالبی
( )IMBCIدر تاالب های ساحلی کانادا مورد بررسی قرار دادند .نتایح آنها نشان داد که با افزایش تیفا به علت افزایش گونه های
وابسته به تاالب موجب افزایش تنوع جامعه پرندگان می گردد .برد و همکاران ( ،)9400در مطالعه ای به بررسی تأثیر بیوتوپ های
مختلف تاالبی (سه نوع بیوتوپ در تاالب های حاشیه  Verlorenvleiو  ) Waveبر فراوانی و ترکیب جوامع مهره داران و سخت
پوستان بزرگ جثه پرداختند( .پوشش زیرآب و غوطه ور ،پوشش سطح آب و پوشش بیرونی)  .نتایج حاصل نشان داد که  :مهره
داران در بیوتوپ گیاهی غوطه ور در آب باالترین تراکم را در هر دو تاالب داشتند و بیوتوپ open- waterکمترین غنای گونه ای
را در هر دو تاالب نشان داد .بیوچارد و همکارانش ( ، )9401در مطالعه ای به بررسی واکنش های پرندگان در زیستگاه های آب
شیرین جذرو مدی ساخته شده در رودخانه اسچلد پرداختند .آنالیزهای انجام شده نشان داد که کلونی های مختلف پرندگان در
طول فصول مختلف و در مکان های مختلف زیستگاهی با آرایش مکانی خاص خود توزیع می شوند .وارسته مرادی و همکاران
( ،)0129تغییرات در ترکیب جامعه پرندگان و متغیرهای زیست محیطی را در (پنین سوالر) مالزی بررسی کردند .نتایج آنها نشان
داد که گونه های داخلی همبستگی مثبتی با رطوبت ،پوشش سایه گستر ،تعداد درختان مرده ،درصد پوشش ریخته بر زمین ،و عمق
الیه های ریخته شده و از منظر حفاظتی ،جنگل های باقی مانده در منطقه مورد مطالعه در مالزی که عمقی از الیه های برگ های
سایه گستر و ارتفاع مرتبط با رطوبت دارند ،قادر هستند در منطقه از گونه های حساس به حاشیه به خوبی حفاظت کنند .حسینی
موسوی و همکاران ( ،)0120در مطالعه ای روند تغییر شاخص های تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران تاالب
های هورالعظیم و شادگان را مورد بررسی قرار دادند .نتایح آنها نشان داد که شرایط بهتر برای پرندگان مهاجر به تاالب شادگان
وقتی اختصاص دارد که فراوانی آبزیان و کنار آبزیان بیشتری داشته است .احمدپور و همکاران ( )0124در پژوهشی به بررسی پاییزه
تغییرات تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنارآبزی دامگاه های سه گانه تاالب بین المللی سرخرود پرداختند.نتایح آنها نشان داد که
پرندگان چندین زیستگاه کوچک با فاصله کمتر از هم را نسبت به یک زیستگاه بزرگ و منحصر به فرد بیشتر ترجیح می
دهندپروانکال و همکارانش ( ، )9404تنوع گیاهان و جانوران در جنگل های طبیعی و در مزارع بومی و غیر بومی پرتقال را بررسی
کرده و نتیجه گرفتند :غنا ،تنوع و یکنواختی گیاهان ،در جنگل های بلوط بیشتر از جنگل های صنوبر و اکالیپتوس بود .مرتا و
همکارانش ( ،)9409در مطالعه ای فاکتورهای مؤثر بر فراوانی و تنوع بی مهرگان را در تاالب های طبیعی در جنوب غربی اتیوپی
مورد بررسی قرار دادند نمودارهای رگرسیونی و آنالیزهای داده ها نشان داد که پوشش گیاهی نقش مهمی را در فراوانی بعضی از
بی مهرگان ایفا می کنند .کوپر و همکارانش ( ،)9409نیز در مطالعه ای اثرات حاشیه را بر شرایط غیر زیستی ،زئوپالنکتون ها و بی
مهرگان و ماهی های لیسه ای و جوامع پرندگان در  00تاالب ساحلی حاشیه دار در دریاچه های هرون و میچیگان در کانادا مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد شاخص غنا و تنوع شانون از حاشیه به سمت داخل تاالب افزایش یافت .الرو ماهی ها الگوهای
متفاوتی را در طول حاشیه ها از خود نشان دادند .در نهایت اثرات حاشیه و قطعه قطعه شدن تاالب بر جوامع مختلف تأثیر گذاشته و
موجب تغییر روند زیستی آنها در طول گرادیان های زیستگاهی می گردد.

 -2مواد و روشها
تاالب بین المللی پارک ملی بوجاق کیاشهر در محدوده شهرستان های آستانه اشرفیه -بخش کیاشهر و شهرستان رشت-
دهستان زیباکنار و از نظر جغرافیایی بین "  04 44 ' 41تا "  00 02 ' 09طول شرقی و "  13 90 ' 09تا " 13 99 ' 02
عرض شمالی قرار گرفته و از سمت شرق به تأسیسات صدا و سیما و روستای امیر کیاسر ،از غرب به رودخانه اشمک و شهر زیبا
کنار ،از جنوب به کیاشهر و از شمال به دریای خزر محدود می شود .راه های دسترسی به پارک ملی بوجاق در بخش غربی رودخانه
سفیدرود ،از جاده های انحرافی از ابتدای جاده آسفالته زیباکنار – کیاشهر و روستای باالمحله کیاشهر می باشد .تاالب بوجاق به
عنوان تاالب بین المللی ثبت شده و تحت حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن قرار دارد .این تاالب به عنوان بخشی از
تاالب بین المللی الگون کیاشهر در لیست  99تاالب بین المللی ایران ،رامسر قرار دارد .در سال  0133از طرف سازمان حفاظت
محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع اعالم شده و قوانین سازمان در باب مناطق شکار ممنوع در تاالب بوجاق اعالم گردید.
ولی بعداً به پارک ملی بوجاق تبدیل گردید(عاشوری .)0120 ،این تاالب ،از نوع تاالب های ساحلی می باشد .در حال حاضر تیغه
های ماسه ای ،ارتباط آبی منطقه را با دریا قطع کرده است .حداکثر عمق آب  0-0 /0متر است که این ارتفاع دائماً تحت نفوذ و
تأثیر آب دریا قرار دارد(پوریاسری فخر.)0121 ،

 -3روش مطالعه
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این مطالعه در خرداد و تیر ماه سال  0121در حاشیه شرقی تاالب بوجاق( منطقه علفچر) انجام پذیرفت .ابتدا در مسیر حاشیه
تاالب بوجاق 1 ،ایستگاه مجزا جهت نمونه برداری تعیین گردید .انتخاب ایستگاه های نمونه با کمک نقشه و به صورت کامالً
تصادفی انجام پذیرفت .موقعیت هر ایستگاه با کمک دستگاه  GPSثبت گردید .در هر ایستگاه  0پالت نمونه برداری با ابعاد 04
در  04مترمربع به فاصله  044متر از یکدیگر از حاشیه تاالب به سمت علفچر تا عمق  144متری منطقه به صورت سیستماتیک
تعیین شدند.)Candido, 2000. Reino et al., 2009( .
موقعیت پالت ها در منطقه با کمک سیستم موقعیت یاب  GPSتعیین و ثبت گردید( .)Liola et al., 2005جهت برآورد
تراکم پرندگان از روش شمارش نمایه ها ( ردپا و فضله ) استفاده گردید .در این روش ابتدا پالت ها کامالً از هر گونه نمایه و اثری
پاک شده و پس از طی یک هفته مورد بررسی و نمونه برداری قرار گرفتند .هرگونه نمایه ای از پرنده (فضله ،ردپا ) ،در محدوده
پالت های نمونه برداری شمارش و ثبت شده و این سرشماری تا  1مرتبه تکرار گردید .بررسی میدانی در طول روز از ساعت 3
صبح لغایت  02بعد از ظهر و در شرایط جوی مساعد و عدم بارندگی و وزش باد شدید صورت پذیرفت .تمام نقاط توسط یک فرد
(نگارنده) نمونه برداری گردید تا خطای کار تا حد ممکن کاهش یابد( .)zakaria et al., 2013تعداد کل نمایه های درون هر
پالت سرشماری و ثبت گردید و نتایج حاصل جهت آنالیز آماری مورد بررسی قرار گرفت .این روش نمونه برداری منطبق بر روش
ارائه شده توسط  Milville & Bothma, 2006بود.

شکل  -1نقشه محدوده مطالعه

 -4روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این مطالعه ،جهت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و مطالعه دقیق داده های جمع آوری شده نسبت به رد یا قبول فرض های
آماری از آزمون هایی به شرح ذیل استفاده گردید:
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)0آزمون کولموگروف–اسمیرنوف :برای بررسی نرمال بودن داده ها ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده گردید .این
آزمون در مواردی به کار میرود که متغیرها رتبهای بوده و توزیع متغیر رتبهای را در جامعه بتوان مشخص نمود .این آزمون از
طریق مقایسه توزیع فراوانی نسبی مشاهده شده در نمونه با توزیع فراوانی نسبی جامعه انجام میگیرد.
)9آزمون کروسکال -والیس :برای بررسی تفاوت میانگین برای بیش از دو گروه زمانی که داده ها از توزیع نرمال پیروی نکند
از آزمون کراسکال  -والیس استفاده می گردد .در این آزمون سعی می شود که وضعیت یک متغیر در بین چند گروه مستقل مقایسه
و ارزیابی شود.
)1آزمون یومن ویتنی :برای بررسی تفاوت میانگین دو گروه زمانی که داده ها از توزیع نرمال پیروی نکند ،از آزمون من ویتنی
استفاده می کنیم .این آزمون جزء آزمونهای غیر پارامتری بوده و برای سنجش تفاوت میان نمونهها به کار میرود .در این آزمون
رتبهبندی روی میدهد و محاسبات بر روی رتبهها انجام می پذیرد.
)0آزمون خی دو :آزمون خی دو یکی از آزمون های غیر پارامتریک است . .این آزمون توسط فیشر ارائه شده است تا به
سنجش آماری معنی داری تفاوت بین فراوانیهای مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بدست آمده از یک جامعه بپردازد .پس از
محاسبه این آزمون از طریق نرم افزار چنانچه سطح معنی داری کوچکتر از 4/40باشد ،می توان قضاوت کرد که به احتمال 20
درصد بین دو متغیر رابطه وجود دارد.

-5بررسی نرمال بوده داده ها
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با توجه به نتیجه آزمون مشاهده می شود داده ها نرمال نمی باشند چون  SIGکوچکتر از  0در صد می باشد .بنابراین باید از
آزمون های نا پارامتریک برای فرضیه ها استفاده کنیم.
جدول  -3بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف یک نمونه ای
تعداد
10
میانگین
9153044
پارامتر نرمال
انحراف معیار
99500
مطلق
45919
تفاوت شدید بیشترین
مثبت
45919
منفی
-45022
آماره کولموگروف اسمیر نوف
05129
45400
سطح معنی داری sig
توزیع آزمون نرمال نمی باشد.

 -6نتایج
-1-6تجزیه و تحلیل تراکم نمایه ها در پالت های مختلف نمونه برداری
جهت تجزیه و تحلیل نمایه ها در پالت های نمونه برداری ،ابتدا میانگین تعداد نمایههای پالت های اول در همه ایستگاه ها
و سپس میانگین نمایه ها در پالت های دوم و به همین ترتیب میانگین نمایههای مربوط به پالت های سوم و چهارم همه ایستگاه
ها تعیین گردید .سپس با کمک انحراف معیار ،فاصله از میانگین نمایههای مربوط به آنها به صورت جداگانه محاسبه و بررسی
شدند .در نهایت با درصد اطمینان  %20بازه عددی تعداد نمایهها برای هر گروه تعیین گردید ،به عبارت دیگر با درصد اطمینان
 %20می توان چنین نتیجه گرفت که تعداد نمایه های مربوط به هر دسته محاسبه شده (همه پالت های اول ،همه پالت های
دوم ،همه پالت های سوم و همه پالت های چهارم در همه ایستگاه ها) در این فاصله عددی تعیین شده قرار گرفته اند .در پالت
اول تعداد نمایهها در فاصله اطمینان  ،39530 ±1959020در پالت دوم تعداد نمایهها در فاصله اطمینان  ، 0052929±0054349در
پالت سوم تعداد نمایه ها در فاصله اطمینان  ، 250093±052940در پالت چهارم تعداد نمایه ها در فاصله اطمینان
 ،052000±450494قرار دارند .میانگین تعداد نمایه ها در پالت اول  ، 095003در پالت دوم  14و در پالت سوم  05003و پالت
چهارم 450003می باشد .همان طور که در جدول( )0مشاهده میشود پالت  0کمترین تعداد و پالت  0بیشترین تعداد پرنده را دارا
می باشد .بنابراین براساس نتایج بدست آمده از آنالیز داده ها ،با فاصله از حاشیه تاالب از میانگین تعداد نمایه ها در پالت ها کاسته
شده است .به عبارت بهتر مجموع تعداد نمایه ها با فاصله از حاشیه تاالبی به سمت قسمت خارجی تاالب (منطقه علفچر) کم شده
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است .این روند نزولی بیان گر حضور بیشتر پرندگان تاالبی در حاشیه های تاالب نسبت به بخش های خارج تاالب به سمت منطقه
علفزار می باشد.
جدول  - 1تراکم نمایه ها در پالت های نمونه برداری
فاصله اطمینان %20
انحراف معیار میانگین شماره پالت
کران پایین
کران باال
پالت0
0950003
9059020
1959020 78.7442
پالت 9
14
02509929
0054349 44.9298
پالت1
05003
059310
052940
9.4127
پالت0
450003
0500910
-0.6080 1.9414

نتایج بدست آمده در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد.

 -2-6تجزیه و تحلیل تعداد نمایه ها در ایستگاه های مختلف نمونه برداری
جدول  -2تراکم نمایه ها در ایستگاه های مختلف مورد مطالعه
فاصله اطمینان %20
شماره ایستگاه
انحراف معیار میانگین
کران باال کران پایین
1251400
0053109
0059310

050200
150229
051219

90/40019
145404
14502002

99/3044
99/0003
90/9111
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نمودار  -1تراکم نمایه های موجود در پالت های نمونه برداری

ایستگاه0
ایستگاه9
ایستگاه1

بر طبق نتایج جدول( )9ذکر شده در باال ،در این مرحله نیز ،ابتدا میانگین نمایه های مربوط به پالت های اول تا چهارم هر
ایستگاه به صورت جداگانه محاسبه گردید .سپس با کمک انحراف معیار ،فاصله از میانگین داده ها در هر گروه تعیین و ثبت شده و
در نهایت حدود اطمینان تعداد نمایه ها در همه پالت های مربوط به هر ایستگاه با درصد اطمینان  %20محاسبه گردید .براساس
نتایج ارائه شده در ایستگاه اول تعداد نمایه ها در فاصله اطمینان  1251400±050200در ایستگاه دوم تعداد نمایه ها در فاصله
اطمینان  ،0053109±150229در ایستگاه سوم تعداد نمایه ها در فاصله اطمینان  ،0059310±051219قرار دارد .میانگین تعداد نمایه
ها در ایستگاه اول  ، 9953044در ایستگاه دوم  9950003و در ایستگاه سوم  9059111می باشد .همان طور که مشاهده می شود
ایستگاه سوم بیشترین تعداد و ایستگاه دوم کمترین تعداد نمایه را دارا می باشد.
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نمودار  -2تراکم نمایه ها در ایستگاه های مختلف مورد مطالعه

 -3-6بررسی تفاوت میانگین تعداد نمایه ها در پالت های مختلف
برای بررسی تفاوت میانگین برای بیش از دو گروه زمانی که داده ها از توزیع نرمال پیروی نکند از آزمون کراسکال  -والیس
استفاده می کنیم.
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جدول  -4بررسی میانگین نمایه ها در پالت های مختلف آزمون کراسکال والیس
رتبه ها
پالت
تعداد
میانگین رتبه ها
پالت0
2
14500
پالت9
2
91539
تعداد پالت
پالت1
2
01599
پالت0
2
04504
کل
10

با توجه به نمودار زیر مشاهده می شود .میانگین تعداد نمایه در پالت  0بیشترین و پالت  0کمترین می باشد.

نمودار  -3مقایسه میانگین نمایه ها در پالت های مختلف

بر طبق نتایج بدست آمده ،مشاهده می گردد که میانگین نمایه ها در پالت اول نسبت به پالت های بعدی بزرگتر می باشد ،به
عبارت بهتر ،حاشیه تاالب و فاصله از حاشیه بر تعداد نمایه ها و در نتیجه فراوانی پرندگان تاالبی مؤثر می باشد .بنابراین حاشیه
های تاالبی بر فراوانی پرندگان اثر مثبت داشته و موجب افزایش تعداد پرندگان می گردند.
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 -4-6بررسی تفاوت میانگین تعداد نمایه ها در پالت  1و 2
برای بررسی تفاوت میانگین دو گروه زمانی که داده ها از توزیع نرمال پیروی نکند از آزمون من ویتنی استفاده می-گردد .با
توجه به جدول( )0مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری برابر است با 4545402که کوچکتر از  4540می باشد .بنابراین فرض
صفر رد می شود. .یعنی میانگین تعداد نمایه پرندگان در پالت  0و  9تفاوت معنی داری دارد.
جدول  -5بررسی تفاوت میانگین نمایه ها در پالت  1و  2آزمون من ویتنی
رتبه ها
جمع رتبه ها

میانگین رتبه ها

تعداد

پالت

009544

09500

2

پالت0

02544

0500

2

پالت9

09

کل

تعداد.پالت

 -5-6بررسی تفاوت میانگین تعداد نمایه ها در پالت  2و 3
با توجه به جدول ()0مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری برابر است با 45441که کوچکتر از  4540می باشد بنابراین
فرض صفر رد می شود میانگین تعداد نمایه ها در پالت9و 1تفاوت معنی داری دارد.
جدول  - 6بررسی میانگین نمایه ها در پالت 2و 3با آزمون من ویتنی
جمع رتبه ها

میانگین رتبه ها

تعداد

پالت

002544

01599

2

پالت9

09544

0539

2

پالت1

09

کل

تعداد.پالت

 -6-7بررسی تفاوت میانگین تعداد نمایه ها در پالت 4و 3
با توجه به جدول ( )3مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری برابر است با 45400که کوچکتر از  4540می باشد بنابراین
فرض صفر رد می شود  .میانگین تعداد پرندگان در پالت0و 1تفاوت معنی داری دارد.
جدول  -7بررسی میانگین نمایه ها در پالت 4و 3با آزمون من ویتنی
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رتبه ها

رتبه ها
جمع رتبه ها

میانگین رتبه ها

تعداد

پالت

009504

09504

2

پالت1

09504

0504

2

پالت0

09

کل

تعداد.نما
یه

 -6-8بررسی تفاوت میانگین تعداد نمایه ها در پالت  1و 4
جدول  -8بررسی میانگین نمایه ها در پالت  1و  4آزمون من ویتنی

رتبه ها
جمع رتبه ها میانگین رتبه ها تعداد
090544
00544

00544
0544

2
2

پالت
پالت0
پالت 0تعداد پالت

کل
09
با توجه به جدول ()9مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری برابر است با 45444که کوچکتر از  4540می باشد بنابراین
فرض صفر رد می شود میانگین تعداد پرندگان در پالت0و 0تفاوت معنی داری دارد.
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 -6-9بررسی تفاوت میانگین تعداد نمایه ها در پالت  1و3
جدول  -9بررسی میانگین نمایه ها در پالت 1و3

رتبه ها
جمع رتبه ها میانگین رتبه ها تعداد
090544
00544

00544
0544

2
2

پالت
پالت0
پالت1

تعداد.نما
یه

کل
09
با توجه به جدول ( )2مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری برابر است با 45444که کوچکتر از  4540می باشد بنابراین
فرض صفر رد می شود .میانگین تعداد پرندگان در پالت0و 1تفاوت معنی داری دارد.

 -6-11بررسی تفاوت میانگین تعداد نمایه ها در پالت  2و4
برای بررسی تفاوت میانگین دو گروه زمانی که داده ها از توزیع نرمال پیروی نکند از آزمون من ویتنی استفاده می کنیم .با
توجه به جدول( )04مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری برابر است با 45444که کوچکتر از  4540می باشد بنابراین فرض
صفر رد می شود .میانگین تعداد پرندگان در پالت9و 0تفاوت معنی داری دارد.
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جدول  -11بررسی تعداد نمایه ها در پالت  2و  4آزمون یومن ویتنی

رتبه ها
جمع رتبه ها میانگین رتبه ها تعداد پالت
 2پالت9
00544
090544
 2پالت 0تعداد.پالت
0544
00544
کل
09

نتیجهگیری
در این مطالعه از روش شمارش نمایه (ردپا و فضله پرندگان) برای برآورد تراکم و فراوانی پرندگان استفاده گردید ..براساس
نتایج بدست آمده از این تحقیق ،با افزایش فاصله از حاشیه تاالب به سمت مناطق بیرونی تاالب مورد مطالعه ،از تعداد نمایه ها در
پالت های نمونه برداری کاسته گردید .به عبارتی فراوانی و تراکم پرندگان در حاشیه تاالب نسبت به بخش های بیرونی آن (به
سمت منطقه علفچر) باالتر بود که با مطالعات  Boarmaو همکارانش در سال  9440هماهنگی دارد .عامل دیگری که می تواند
فراوانی و تراکم پرندگان را در حاشیه تاالب افزایش دهد ،وجود بیوتوپ جگنزار پیرامون تاالب می باشد که ارتباط مستقیم با
فراوانی و تعداد پرندگان داشته و موجب افزایش تعداد پرندگان می گردد .تاالب بوجاق نیز به دلیل وجود جگنزارهای متراکم و انبوه
در حاشیه خود ،یکی از مکان های مناسب جهت حضور پرندگان منطقه به شمار می رود .که با مطالعات  Zhenmingو
همکارانش در سال  ،9440هماهنگی دارد.
یکی از دالیل افزایش فراوانی پرندگان در حاشیه تاالب ،وجود سطح جذرو مدی و لجنزار اطراف تاالب می باشد که به عنوان
مکان مناسب جهت حضور پرندگان به شمار می رود که با جلب آنها موجب افزایش تراکم پرندگان در حاشیه تاالب می گردد .از
طرفی وجود سطح لجنزار و گلی پیرامون آب ،امکان ایجاد و مشاهده بهتر ردپای پرندگان را در سطح زمین فراهم می نماید ،که با
مطالعات  Zouو همکارانش در سال  9449همخوانی دارد .از جمله فاکتورهای مؤثر بر حضور پرندگان ،وجود امنیت می باشد.
براساس مطالعات انجام شده ،حاشیه تاالب از امنیت بیشتری برای پرندگان نسبت به بخش های بیرونی برخوردار می باشد؛ لذا می
تواند باعث جلب بیشتر پرندگان در این بخش از تاالب گردد که در تاالب بوجاق نیز این موضوع قابل مشاهده بود .از آنجا که
بخش خارجی تاالب بوجاق در منطقه علفچر قرار داشته و از ساختار و پوشش علفی برخوردار می باشد ،این خود می تواند از دالیل
اجتناب پرندگان از این منطقه باشد،
در تاالب بوجاق دسترسی انسان ها به بخش های خارجی تاالب بیشتر می باشد .بنابراین میزان آشفتگی در این مناطق به
دلیل نزدیکی بیشتر به مستثنیات و تصرفات انسانی افزایش می یابد .که این خود دلیلی برای کاهش تعداد و فراوانی پرندگان در
این مناطق نسبت به حاشیه تاالب می باشد .که با مطالعات  Parrishو Cymermanدر سال  ،9409که اثرات تخریبات انسانی

پیشنهادها
در مجموع بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 افزایش تعداد محیط بانان منطقه جهت بهبود روند حفاظتی در تاالب و مناطق پیرامون. ایجاد مشاغل رضایت بخش جایگزین برای جوامع محلی جهت کاهش صید بی رویه پرندگان منطقه. مدیریت پسماندهای کشاورزی به منظور جلوگیری از ورود این پسماندها به تاالب. تعیین جریمه های سنگین جانی و مالی (زندان و  )..برای شکاچیان غیر قانونی. تعیین برد اکولوژیکی منطقه جهت اعطای مجوز چرای دام و یا برداشت آب و یا خاک و یا بهره برداری از گونه ها. واگذاری تسهیالت رفاهی بیشتر مانند امتیاز برق و اینترنت و  ...برای محیط بانان منطقه. -پیشنهاد می گردد که برای تاالب های درون شهری نیز مطالعات مشابهی انجام گیرد.
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را بر فراوانی و تنوع پرندگان تولیدمثل کننده در طول گرادیان شهری -روستایی در شمال شرقی جورجیا در آمریکا مورد بررسی
قرار دادند ،همخوانی دارد.
از آنجا که در منطقه مورد مطالعه ،انتهای علفزارهای منطقه علفچر به جاده ختم می گردد ،بنابراین از حاشیه جاده ای برخوردار
می باشد که وجود جاده ها می تواند در امر اجتناب پرندگان از علفزارهای پیرامون نقش مهمی داشته باشند .جاده باعث افزایش
رفت و آمدهای انسانی و طعمه خواران و در نتیجه افزایش نرخ شکار از آشیانه و کاهش زادآوری پرنده می گردد .همچنین از آنجا
که حاشیه تاالب بوجاق ،مجاورت بیشتری با قسمت های عمیق تاالب دارد .می تواند موجب افزایش بیشتر موفقیت آشیانه سازی
پرندگان گردد ،که می تواند بر دالیل ترجیح حاشیه تاالب توسط پرندگان و اجتناب آنها از بخش های بیرونی تاالب مؤثر باشد
وضعیت تغذیه ای تاالب یکی از فاکتورهای مهم و اساسی است که نقش تعیین کننده بر فراوانی و غنای پرندگان ایفا می کند.
که با مطالعات انجام شده توسط  Hoyerو  Canfieldکه در سال  ،0220فراوانی و غنای گونه ای پرندگان را در دریاچه فلوریدا
با کمک پالت های نمونه برداری بررسی نمودند ،مطابقت می کند ..حاشیه های تاالبی نیز به عنوان زیستگاه مهم بی مهرگان و
حشرات ،مکان تغذیه ای مناسبی برای پرندگان محسوب می شوند .چون بی مهرگان از غذاهای اولیه و اصلی پرندگان می باشند،
حال آنکه هر چه از حاشیه به بخش های بیرونی تاالب می رویم ،بی مهرگان کاهش می یابند که می تواند دلیلی بر حضور بیشتر
پرندگان در حاشیه تاالب نسبت به قسمت های بیرونی تاالب (علفچر) باشد .بیوتوپ های گیاهی نیز می توانند عامل مهمی در
تغییر تنوع ،تراکم و فراوانی پرندگان باشند .تاالب بین المللی بوجاق نیز از نظر بیوتوپ های تاالبی بسیار غنی بوده و دارای ویژگی
های مطلوبی برای پرندگان می باشد .وجود فلور هلوفتیک پای در آب (گونه تیفا) و گونه های شناور در تاالب و مجاور حاشیه که
برای بی مهرگان و حشرات و سخت پوستان زیستگاه مناسبی به وجود آورده و به تبع آن پرندگان نیز از این قسمت به عنوان
زیستگاه تغذیه ای خود استقبال می نمایند و موجب حضور بیشتر آنها در این بخش های تاالب نسبت به بخش های بیرونی تاالب
می گردد.
در کل؛ بر طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه آنچه که قابل ذکر است ،اهمیت حاشیه های تاالب بوجاق در جلب پرندگان و
حضور افزون پرندگان تاالبی در این بخش نسبت به بخش های خارج تاالب می باشد .بنابراین حاشیه های تاالب بوجاق به عنوان
زیستگاه های مناسب و حائز اهمیت برای پرندگان آبزی و کنارآبزی به شمار آمده و سزاوار است مورد عنایت و حفاظت بیشتر قرار
داده شوند.
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چکـیده
زمینه پژوهشی پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی ،از موضوعات تحقیقاتی مهم در دهه اخیر محسوب می شوند .در کار
تحقیقاتی حاضر ،یک حسگر الکتروشیمیایی جدید ،حساس و با کارایی باال برای اندازه گیری یون کروم شش ظرفیتی در
محلول های آبی طراحی و ساخته شده است .برای ساخت این حسگر ابتدا پلیمر قالب مولکولی سنتز شده و در
ساختارالکترود خمیرکربنی بهکارگرفته شد .با انجام واکنش پلیمری شدن رادیکالی در حضور  -0هیدروکسی اتیل
متاکریالت0 ،و -0آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل و اتیلن گالیکل دی متاکریالت به ترتیب به عنوان مونومر  ،آغازگر و اتصال
دهنده عرضی پلیمرقالب مولکولی سنتز گردید .در ادامه ،یک الکترود خمیرکربن اصالح شده با استفاده از پلیمرهای تهیه
شده برای اندازهگیری یون کروم شش ظرفیتی در محلول های آبی ساخته شد .همچنین به منظور مقایسه ،ذرات
پلیمرقالب گیری نشده نیز به روش مشابه ولی در غیاب مولکول هدف سنتز شدند .تصاویر  SEMپلیمرهای تهیهشده
نشان داد که ذرات پلیمر قالب مولکولی به دست آمده در مقیاس نانو می باشند .تحت شرایط بهینه به دست آمده ،حد
تشخیص روش پیشنهادی  6/44 × 04 -9مول بر لیتر بود .از این الکترود ،به طور موفقیت آمیزی برای اندازهگیری
یونهای کروم شش ظرفیتی در نمونه های مختلف با نتایج رضایت بخشی استفاده شده است.
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آلودگی آبهای جاری با عناصر فلزی سنگین یکی از معضالت اصلی زیست محیطی به حساب می آید زیرا حضور عناصر
فلزی سنگین در این دسته از آب ها در نهایت موجب آلودگی آبهای زیرزمینی و همچنین مخازن آبی مختلف اعم از دریاها و
دریاچه ها می شود ( فو و وانگ .)044-009 :0400 ،این آالینده ها حتی در مقادیر بسیار کم می توانند باعث به خطر انداختن
سالمت افراد و نیز پدید آمدن تهدید های زیستی شوند (شاه طاهری و همکاران .)47-90 :0444 ،کروم از جمله فلزات سنگینی
است که به دو شکل کروم سه ظرفیتی و شش ظرفیتی در محلول های آبی وجود دارد .کروم سه ظرفیتی نسبت به کروم شش
ظرفیتی ،پایداری بیشتر و سمیت کمتری دارد(مور و همکاران.)860-864 :0444 ،کروم شش ظرفیتی به صورت  CrO42-و
 Cr2O72در طبیعت یافت می شود .کروم شش ظرفیتی در مقایسه با کروم سه ظرفیتی بسیار سمی ،سرطانزا و جهشزامیباشد(خلیلی و همکاران .)054-047 :0889 ،تماس با کروم شش ظرفیتی باعث واکنش های پوستی حساسیت زا ،درماتیت،
سوزش بینی  ،سرطان ریه  ،سرطان دستگاه گوارش و صدمات جبران ناپذیر به کبد و کلیه می شود (بارال و انگلکین:0440 ،
 .)000-077آژانس بین المللی تحقیقات سرطان ) (IARCکروم شش ظرفیتی را در گروه مواد سرطان زا برای انسان قرار داده
است ( .)0884 ،ISIRIروش های دستگاهی متنوعی مانند اسپکتروفتومتری مرئی -ماوراء بنفش (( )UV-Visسرشتی و
همکاران،)550-558 :0405 ،کوره گرافیتی -اسپکتروفتومتری جذب اتمی) ((GF-AASجیانگ و همکاران )750-754 :0407 ،و
طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال )((ET-AASصادقی و زراعت کار مقدم )469 -455 :0400،برای تعیین کروم شش ظرفیتی
در نمونه های محیطی گزارش شده است  .این روش ها وقت گیر و گران بوده و به منظور غلبه بر مشکالت ،استفاده از روش های
جایگزین به منظور اندازه گیری یون کروم در نمونه های محیطی نظر محققین را به خود جلب نموده است که از جمله آن ها
میتوان روش های الکتروشیمیایی را نام برد (خادم و همکاران .)0444-0490 :0405،روش های الکتروشیمیایی به عنوان سامانه
هایی سریع ،ساده ،با گزینش پذیری باال ،ارزان قیمت و نتیجه های تکرارپذیر ،جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند (افخمی
و همکاران .)0006-0060 :0400 ،در دهه های گذشته ،الکترودهای اصالح شده ی شیمیایی به دلیل کارایی و گزینش پذیری
مناسب خود که از طریق تغییر گونه اصالح کننده به دست می آید ،به صورت گسترد ه ای برای تعیین کمی انواع گونه های آلی و
معدنی) از طریق پیش تغلیظ گونه در سطح الکترود( به کاررفته اند (علیزاده و همکاران .)0084 -0047 :0448 ،معرف اصالح
کننده می تواند در سطح الکترودهای جامد و یا در ترکیب اصلی در حین ساخت الکترود ،قرار گیرد .در میان انواع الکترودهای
اصالح شده ،که اصالحات نه تنها در سطح بلکه در ترکیب آنها نیز در حین آماده سازی امکان پذیر است الکترودهای خمیر کربن
( )CPEاز رایج ترین انتخاب ها هستند( میکایسک و همکاران .)5704-5777 :0448 ،از اصالحگرهایی که در ترکیب خمیر کربن
به کار رفته اند می توان به الکتروکاتالیست ،آنزیم ها و پلیمرهای قالب گیری شده ی مولکولی اشاره کرد .مولکول نگاری پلیمری
( )MIPروشی نوین برای جداسازی و جذب انتخابی مواد می باشد .مزیت اصلی این روش نسبت به روش های رایج جداسازی و
شناسایی مواد از قبیل میکرواستخراج فاز جامد ،کروماتوگرافی و روش آنزیمی ،انتخاب پذیری باال ،هزینه پایین و سادگی انجام کار
میباشد .پلیمرهای تولیدی به این روش درمقابل دما pH ،و حالل های آلی مقاوم و قابل استفاده برای مدت زمان زیادی
میباشند( تادی و موتقار 7084-7000 :0407 ،و جوانبخت و همکاران .)077-079 :0448 ،مولکول نگاری پلیمری فرایندی است
که در آن قالبی به اندازه مولکول الگو برای استخراج آن درون شبکه پلیمر ایجاد می شود (خواجه و همکاران 890-880 :0448 ،و
هاشمی و همکاران .)0449-0497 :0407 ،در این روش ،ابتدا مولکول مونومر که دارای گروههای عاملی مناسب است با مولکول
الگو بر همکنش داده و سپس اتصال دهنده عرضی و شروع کننده رادیکالی به محلول اضافه می شوند تا پلیمر تشکیل شود در
انتها با حالل مناسبی مولکول الگو را از شبکه پلیمری خارج ،بطوری که قالب ساخته شده خالی گردد و از آن برای جداسازی های
بعدی مولکول الگو استفاده می کنند ( خواجه و همکاران 700 -760 :0448،و خواجه و همکاران .)605-670 :0448 ،این روش
دارای پایداری نسبتا زیادی می باشد و قابلیت تولید با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان را دارد .عالوه بر این در دما و فشار باال
پایدار می باشد (ابراهیم زاده و همکاران 7070-7074 :0400 ،و لو و همکاران.)808-866 :0400 ،
در این پژوهش ،یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن اصالح شده با  MIPبرای شناسایی و اندازه گیری
یون کروم شش ظرفیتی در نمونه های آبی طراحی شده است.

 -2بخش تجربی
 -1-2مواد شیمیایی و دستگاه ها
مواد شیمیایی  -0هیدروکسی اتیل متاکریالت ،وینیل بنزوئیک اسید ،دی کرومات پتاسیم (  -0 ، )K2Cr2O7متوکسی اتانول
از شرکت مرک  ،اتیلن گالیکل دی متا کریالت و 0و  -0آزو بیس ایزو بوتیرونیتریل از شرکت سیگما-آلدریچ خریداری شدند .سایر
22

ترکیبات شیمیایی و کلیه حالل های به کار گرفته شده با درجه خلوص  HPLCخریداری شد .تمامی اندازهگیریهای
الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه  Multi Parameters Analyserمدل  Consort c863ساخت بلژیک انجام شد.
الکترودهای مورد استفاده شامل الکترود مرجع  Ag/AgCl /KClو الکترود خمیر کربن اصالح شده به عنوان الکترود کار
میباشند pH. .محلول با استفاده از یک  pHمتر متروم مدل  580مجهز به الکترود شیشه -کالومل تعیین شد .جهت بررسی
مورفولوژی پلیمرهای قالب مولکولی ،تصاویر توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی با مدل ((Hitachi, S−4160) )SEM
انجام شد.جهت شناسایی پلیمر قالب یونی ،از دستگاه تبدیل فوریه ی زیرقرمز ( )FT-IRمدل  BM Seriesساخت شرکت
(ماساچوست  -آمریکا) استفاده گردید .طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال( )ET-AASاز نوع  Zeemanمدل AA240Z
ساخت شرکت واریان در این پروژه استفاده شده است.
 -2-2مراحل سنتز MIP

 -3-2مراحل سنتز پلیمرقالب گیری نشده ()NIP
در سنتز  NIPمقادیر مونومر عاملی ،اتصال دهنده عرضی ،آغاز گر و حالل مانند  MIPاست با این تفاوت که از مولکول
هدف در سیستم استفاده نمی شود و شرایط سنتز دقیقا شبیه به شرایط سنتز  MIPاست.

 -4-2آماده سازی الکترود خمیر کربن اصالح شده
به منظور ساخت الکترود  ،نسبت های مشخصی از پودر گرافیت ،پارافین مایع و پلیمرهای قالب یونی کروم شش ظرفیتی تهیه
شده مخلوط و به مدت حدود  04دقیقه در درون یک هاون عقیق به طور کامل یکنواخت گردیدند .سپس خمیر حاصل در یک لوله
پلی اتیلنی با قطر داخلی  7میلی متر وارد شده و فشرده شد .برای امکان برقراری جریان الکتریکی ،یک سیم مسی در ساختمان
الکترود قرار گرفت .الکترود اصلی در واقع الکترود حاوی  66درصد پودر گرافیت  25 ،درصد پارافین مایع و  04درصد پلیمر یون
گزین بود که تحت عنوان الکترود اصالح شده ) (MIP-CPبه کار گرفته شد.
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ابتدا کمپلکس یون کروم شش ظرفیتی با وینیل بنزوات به منظور تهیه مولکول هدف تهیه شده است .بدین ترتیب ،ابتدا مقدار
مناسبی از وینیل بنزوئیک اسید در محلول سود  4/40موالر و اتانول حل گردید .سپس  4/009گرم دی کرومات پتاسیم را در 04
میلی لیتر آب حل و به محلول فوق اضافه شده است .مخلوط به دست آمده را خنثی نموده و تا  44درجه سانتی گراد حرارت داده
شد .آنگاه رسوب به دست آمده صاف و باآب گرم شسته و خشک شد .مقداری از کمپلکس تهیه شده را در  6میلی لیتر محلول -0
متوکسی اتانول حل کرده و با  -0هیدروکسی اتیل متاکریالت مخلوط شد ،سپس اتیلن گالیکل دی متا کریالت  94%مولی نسبت
به کل مونومر و 0و  -0آزو بیس ایزو بوتیرونیتریل به مخلوط اضافه گردید .در ادامه مخلوط پلیمرزاسیون تا دمای صفر درجه
سانتی گراد سرد شد .جهت حذف اکسیژن ،گاز  N2به مدت ده دقیقه از محلول عبور داده شد .سپس درب ظرف به خوبی بسته و
در حمام روغن با دمای  94درجه سانتی گراد و به مدت  7ساعت حرارت داده شد و حالل اضافی تبخیر گردید .به منظور استخراج
مولکول هدف از شبکه ، MIPپلیمر به دست آمده با استفاده از مخلوط حالل های اتانول  /اسیدکلریدریک  0موالر و با روش
سوکسله شست و شو داده شد.

 -3بحث و نتایج
 -1-3بررسی مورفولوژی سطحی پلیمر
نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به منظور بررسی مورفولوژی پلیمرهای قالب مولکولی ،تأیید نمود که ذرات ساخته
شده در مقیاس نانو می باشند که تصاویر آن در شکل  0نمایش داده شده است .شکل  ،0تصاویر  SEMاز پلیمر قالب نشده (الف)
و همچنین پلیمر قالب مولکولی موردنظر (ب) را نشان می دهد .طبق تصاویر سطح ذرات کروی می باشند .باتوجه به این تصاویر،
وجود حفرات و تخلخل ها در شبکه ی پلیمر قالب مولکولی به وضوح قابل روئیت است .این حفرات و تخلخلها منجر به افزایش
فاکتور سطح تماس در ساختار الکترود خواهد شد در ساختار پلیمر قالب نشده نیز حفرهای مشاهده نمیشود.
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شکل  -1تصاویر  SEMالف) پلیمر قالب نشده

ب )پلیمر قالب مولکولی کروم شش ظرفیتی

 -2-3بررسی طیف فروسرخ پلیمر
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نتایج مربوط به  FT-IRنحوه سنتز و اطمینان از برقراری پیوندهای پلیمر را مورد تأئید قرار می دهند .نتایج در شکل  0آمده
است .در شکل(  -0ج ) پیک های مشاهده شده در ناحیه 06 cm-0 ، 0404/ 98 cm-0 ، 7444/ 07 cm-0 ، 0884/ 88 cm-0
 0579/و 0066/ 64 cm-0به ترتیب مربوط به  C-Hآلیفاتیک  C-H ،آروماتیک C1/4C ، C1/4O ،آروماتیک وکشش ارتعاشی
C-Oدر پلیمر شسته نشده است .همچنین در شکل (-0د) پیک های مشاهده شده در ناحیه 7440/ 74 cm-0 ، 0865/ 69 cm-0
 0574/04 cm-0 ، 0470/ 87 cm-0 ،و 0054/ 44 cm-0به ترتیب مربوط به  C-Hآلیفاتیک  C-H ،آروماتیک، C1/4O ،
C1/4Cآروماتیک وکشش ارتعاشی C-Oدر پلیمر حک شده شسته شده می باشد .شباهت بین طیف های  IRاز پلیمر شسته و
شسته نشده نشان می دهد که روند شسته شدن برروی گروه شبکه پلیمری بی تاثیر است.

شکل -2نتایج نمودار  FT-IRبرای پلیمر کروم شش ظرفیتی ،ج) پلیمر شسته نشده

د) پلیمر شسته شد
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 -3-3بررسی ترکیب الکترود خمیر کربن اصالح شده با MIP
بسیاری از پارامترهای مهم یک حسگر الکتروشیمیایی خمیر کربنی ،مانند حساسیت و گزینش پذیری به مقدار بسیار زیادی به
نسبت اجزاء به کار رفته در خمیر کربن بستگی دارد.حسگرهای مختلفی با ترکیب درصدهای متفاوتی ،به منظور بهینه سازی ترکیب
درصد اجزای به کاررفته شده در ساختار حسگر ) Cr(VIمربوط به این پروژه و اثر این مواد بر پاسخ پتانسیلی حسگر حاضر ساخته
شدند .به منظور یافتن بهترین ترکیب برای الکترود خمیر کربن اصالح شده با  MIPالکترودهایی تهیه شد که در آنها مقدار
پارافین مایع ثابت  ،و مقدارهای  IIPو پودرگرافیت نسبت به هم متغیر بود .نتایج در جدول ( )0گزارش شده است .استفاده از
پلیمریون گزین در ساختار الکترودهای خمیر کربن خاصیت گزینش پذیری الکترود را افزایش داده است .این پلیمر به دلیل داشتن
حفره ها یا محل های جذب اختصاصی منجر به جذب گزینش پذیر آنالیت مورد نظر شده و بنابراین پاسخ حسگر را بهبود
میبخشد .مقدار  IIPمورد استفاده در ساختار حسگر طراحی شده  20 %در نظر گرفته شد که با توجه به آزمایشات انجام شده و
نیز بر اساس سایر مطالعات انتخاب گردید .هرچه تعداد این پلیمر در سطح بیشتر باشد سایتهای خالی بیشتری در سطح جذب
یونهای کروم شش ظرفیتی وجود خواهند داشت .کاربرد درصدهای باالتر ممکن است منجر به کاهش پاسخ الکترود شود که در
اثر افزایش مقاومت خمیر کربنی می باشد .در نتیجه با توجه به جدول  0حسگر شماره ی  5به عنوان بهترین ترکیب درصد انتخاب
شد.
جدول  -1بررسی ترکیب درصد اجزای به کاربرده شده در خمیرکربنی اصالح شده برای اندازه گیری کروم شش
ظرفیتی

1
2
3
4
5
5
4

4/804
4/859
4/840
4/896
4/887
4/889
4/884

 -4-3اثر  pHبر پاسخ دهی الکترود
تاثیر  pHمحیط بر سیگنال الکترود نیز از فاکتورهای مهمی بود که در این کار مورد بررسی قرار گرفت .جهت بررسی تأثیر
 ،pHبر روی پاسخ حسگر تهیه شده ،پتانسیل حسگر در محدوده ی  pH=0تا  pH=00در محلول با غلظت  0/44 × 04 -6مول
بر لیتر کروم شش ظرفیتی آزمایش شد ،تنظیم  pHبا اسید نیتریک و محلول هیدروکسید سدیم انجام می شود و منحنی تغییرات
پتانسیل برحسب  ، pHدر شکل  7رسم شده است .همانطور که در شکل  7مشاهده می شود در محدوده  pH=6تا  pH=4مقدار
پتانسیل تقریباً ثابت است و تغییر نکرده است ولی در  pHهای اسیدی و بازی مقدار پتانسیل تغییر می کند .در واقع در این
محدوده از  ،pHمزاحمتی ناشی از  OH-و  H3O+در پاسخ پتانسیلی حسگر دیده نمی شود .تغییرات مشاهده شده در  pHهای
اسیدی ،مربوط به مزاحمت یون H3O+در اثر پروتونه شدن سایت های فعال پلیمر می باشد .در نتیجه این محدوده باید به عنوان
محدوده ی  pHمناسب برای عملکرد حسگر در نظر گرفته شود.
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شماره الکترود

ترکیب خمیر کربنی( )Wt.%
پارافین مایع پودر گرافیت پلیمر یون گزین ()IIP
4
75
25
6
70
25
04
65
25
06
60
25
04
69
06
04
66
25
00
67
25

R2

شکل  -3اثر  pHبر واکنش برای الکترود بهینه
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 -5-3مطالعه اثر مداخله کننده ها
به منظور بررسی گزینش پذیری حسگر ،الکترود آماده شده تحت شرایط بهینه در محلول های یونهای فلزی معمول قرار
گرفت .مشاهده می شود که در حضور یونها (روی ،سرب ،پتاسیم ،سدیم ،نیکل و کادمیوم) تداخلی ایجاد نگردیده است .بر اساس
یافته ها ،می توان گفت که الکترود اصالح شده با  MIPگزینش پذیری قابل مالحظه و بسیار باالیی برای اندازه گیری کروم شش
ظرفیتی داشته و یونهایی مانند  Ni2+و  Cd2+تا  64برابر یون کروم ،یونهایی مانند  K+و  Na+تا حدود  044برابر غلظت یون
کروم و یونهایی مانند  Zn2+و  Pb2+تا  0444برابر یون کروم مزاحمتی نشان ندادند .این نتایج توانایی الکترود (حسگر طراحی
شده ( برای برهم کنش قوی با آنالیت مورد نظر را اثبات میکند که به دلیل وجود حفره ها یا محل های برهمکنش ویژه برای
مولکول آنالیت در ساختار  MIPمی باشد .شرایط آزمایش و نتایج در جدول  0آمده است.
جدول -2پاسخ حسگرآماده شده برای اندازه گیری یون کروم شش ظرفیتی درحضور ترکیبات مداخله کننده
درصد بازیابی( )%نسبت غلظت یونهای مزاحم به کروم یون مزاحم ردیف
0
0444
84/74
Zn2+
0
0444
89/04
Pb2+
+
7
044
89/04
K
+
0
044
84/50
Na
6
50
84/65
Ni2+
5
50
89/99
Cd2+
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 -6-3زمان پاسخ دهی ،طول عمر و پایداری الکترود
زمان پاسخ دهی عبارت است از مدت زمانی که طول می کشد تا پتانسیل سل به مقدار  %84مقدار پتانسیل تعادلی نهایی برسد
هنگامی که غلظت ده برابر تغییر می کند .در این تحقیق ،زمان پاسخ دهی برای الکترود مورد بحت با تغییر غلظت ) Cr(VIدر
محلول ،در دامنه ی  0/44 × 04 -9تا  0/44 × 04 -0موالر به دست آمده است .نتایج نشان داد ،در تمام گستره های انتخاب شده
 ،الکترود در زمان  0ثانیه به پاسخ تعادلی خود رسیده است .بنابراین زمان پاسخ دهی حسگر برای غلظت های متفاوت )0 ،Cr(VI
ثانیه می باشد .منظور از تعیین طول عمر حسگر این است که هر یک از حسگر های مبتنی بر پلیمرقالب مولکولی تا طول عمر
حسگر( )LifeTimeچه محدوده ای از زمان خصوصیات تشخیصی خود را حفظ می نمایند .به منظور بررسی پایداری و طول عمر
الکترود مورد بحث ،شیب نرنستی الکترود ،در گستره ی خطی به دست آمده و تحت شرایط بهینه ،به صورت دوره ای برای مدت 7
ماه  ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج نشان دادند که برای مدت  0/6ماه ،عملکرد حسگر تقریباً بدون تغییر چشمگیری ثابت
باقی میماند .اما بعد از این زمان ،شیب کاهش مییابد .درنتیجه ،این حسگر حداکثر به مدت  0/6ماه بعد از تهیه آن ،دارای
پایداری نسبتاً مناسبی بوده و می توان ازآن جهت اندازه گیری کروم شش ظرفیتی استفاده کرد.

 -7-3اعتبارسنجی روش
همانگونه که اشاره گردید کاربرد حسگر MIP-CPبرای اندازه گیری یون کروم شش ظرفیتی در حضور مداخله کننده ها،
گزینشپذیری آن برای آنالیت مورد نظر را مورد تایید قرار داد .پس از انتخاب پارامترهای آنالیزی مؤثر در پاسخ حسگر ،رسم
منحنی کالیبراسیون در شرایط بهینه انجام گردید .به منظور رسم منحنی کالیبراسیون ،حسگر MIP-CPدر محلول هایی با غلظت
های مورد نظر قرار گرفته و پاسخ مربوطه ثبت گردید .پاسخ خطی در محدوده خطی  0/44 × 04 -9تا  0/44 × 04 -0موالر با
ضریب خطی  4/890به دست امد .بدیهی است که هدف ازطراحی حسگرها ،ردیابی و تعیین مقدار غلظت های ناچیز ترکیبات
مورد نظر در نمونه های آبی و محیطی می باشد ،بنابراین خطی بودن منحنی کالیبراسیون در غلظت های پایین از اهمیت به سزایی
برخوردار است که در این مطالعه حاصل گردید .عامل دیگری که در تایید اعتبار روش از اهمیت برخورداراست حد
تشخیص( )LODمیباشد که با برونیابی از منحنی کالیبراسیون  6/44 × 04 -9موالر محاسبه گردید.

 -8-3تجزیه نمونه های حقیقی
به منظور بررسی قابلیت کاربرد الکترود طراحی شده برای تعیین یون مورد نظر در نمونه های آبی ،روش الکتروشیمیایی بهینه
شده برای تعیین مقدار یون موردنظر در نمونه های آب شهر و آب رودخانه به کار گرفته شد .داده های به دست آمده برای نمونه
های فوق با مقادیر اضافی یون موردنظر به روش افزایش استاندارد ،نتایج بازیابی خوبی را ارائه می کنند .همانگونه که مشاهده
میشود نتایج قابل قبولی از به کارگیری روش نوین توسعهیافته برای آنالیز یون کروم شش ظرفیتی در نمونههای آبی به دست آمده
22

.) نیز حاکی از اعتبار تجزیهای روش بودET-AAS( مقایسه نتایج روش حاضر با روش طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال.است

. گزارش شده است7 نتایج در جدول
 در آنالیز الکتروشیمیایی کروم شش ظرفیتی در نمونه هایMIP-CP  نتایج حاصل از ارزیابی کارایی حسگر-3جدول
)n=3(آبی
مقدار کروم به دست آمده
با
)ET- AAS(
9/4×04-9
7/65×04-9
6/64×04-9
0/00×04-9
7/50×04-4
0/09×04-9

درصد بازیابی
)%(

مقدار کروم به دست آمده با روش ارائه شده
)(مول بر لیتر

مقدار افزوده شده
)(مول بر لیتر

89/77
89/04
84/09
85/04

6/44)±4/04( ×04-9
4/74 )±4/77( ×04-4
8/08 )±4/06( ×04-5
0/54)±4/00( ×04-4

0×04-4
0 ×04-4
0 ×04-4
0×04-4

نمونه

آب شهر

آب رودخانه
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نتیجهگیری
،)MIP( یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترودهای خمیر کربن اصالح شده با ذرات پلیمرقالب مولکولی،در این پژوهش
 در ساختار حسگر به عنوان یک عنصرMIP  به کارگیری.برای تشخیص مقدار کروم شش ظرفیتی در غلظت های کم تهیه شد
 همچنین حضور. پاسخ گزینش پذیر آن را برای تعیین مقدار آنالیت به طور قابل مالحظه ای افزایش داد،شناسایی گزینش پذیر
 حسگر پیشنهادی دارای ویژگی. منجر به پیش تغلیظ بسیار خوب یون کروم شش ظرفیتی در سطح الکترود اصالح شده شدMIP
گزینش پذیری و زمان پاسخ دهی قابل قبولی بوده و به صورت موفقیت،  حد تشخیص پایین، دقیق،هایی از قبیل روش تهیه ساده
.آمیزی جهت تعیین کروم شش ظرفیتی در نمونه های آب شهر و آب رودخانه مورد استفاده قرار گرفت
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The research field of molecularly or ionic imprinted polymers is one of the important
research topics of the recent decade. In the current study, a new, sensitive, high-performance
electrochemical sensor was developed for the determination of chromium (VI) ion in
different aqueous solutions. In order to preparation of sensor, firstly the molecularly
imprinted polymer (MIP) was synthesized and applied in the carbon paste electrode (CP).
The reaction of radical polymerization in the presence of 2- Hydroxyethyl methacrylate, 2,2azobis isobutyronitrile and ethylene glycol dimethacrylate is used as a monomer, initiator,
and cross linker in polymerization is applied for the final synthesis of the polymer. In the
following, a modified carbon paste electrode was made using the prepared polymers for
determination of chromium (VI) ions in aqueous solutions. Also for comparison, the nonimprinted polymer (NIP) particles were synthesized in a similar method but in absence of
target molecules. Scanning electron microscope (SEM) images of obtained polymers showed
that the MIP particles are nano scale. Under the optimum conditions, the detection limit
found to 5 × 10-8 mol.L-1.The developed sensor has been successfully used for
determinations of chromium (VI) ions in different samples .
Key words: electrochemical sensor, chromium (VI), molecularly imprinted polymer, carbon
paste electrode.
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چکـیده
یکی از نیازهای بنیادی انسانها ،امروزه با توجه به رشد جمعیت موضوع غذا و تغذیه است نقش امنیت غذایی و ضرورت
آن بهروشنی بیان میکند که با توجه به اینکه تمامی منابع روبهزوال است چالش امنیت غذایی به وجود آمد .برای رسیدن
به ثبات غذایی باید در سایه توسعه پایدار حرکت کرد .زمانی این پایداری شامل نسلهای آینده میگردد که غذا بهاندازه
کافی و در دسترس همگان باشد ،بهطوریکه این روند ثبات داشته باشد .البته باید کمیت و کیفیت را در چنین شرایطی
مدنظر قرار داد .عدم غذای سالم سالمتی جسمانی و روانی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،بنابراین یکی از ملزومات هر
جامعهای امنیت غذایی میباشد ،که بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیرساخت مهم پرورش نسلهای آینده
است .منظور از توسعه پایدار رشدی است که عدالت و امکانات زندگی ازجمله امنیت غذایی را برای تمام مردم جهان و نه
تعداد اندکی افراد برگزیند .درنتیجه امنیت غذایی بدون توسعه پایدار رخ نمیدهد .با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله
که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانهای تهیهشده بهضرورت امنیت غذایی و توسعه پایدار پرداختهشده است و
درنهایت پیشنهادهایی در این رابطه ارائهشده است.

واژگـان کلـیدی :غذا ،امنیت غذایی ،توسعه پایدار ،ناامنی غذایی

 -8استاد گروه ترویج و آموزش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (مسئول مکاتبات)
b.khosravipour@gmail.com

 -9دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 -9کارشناس مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

92

 -1مقدمه
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جمعیت جهان در حال حاضر بیش از هفت میلیارد نفر است و انتظار میرود این جمعیت تا سال  ،8181این رقم به  8میلیارد
نفر برسد .در پی این افزایش بیرویه و شتابان جمعیت بهخصوص در کشورهای جهان سوم ،تقاضا برای مواد غذایی اولیه در حال
افزایش است .اما متأسفانه در مقابل رشد تصاعدی جمعیت انسان ،تولید غذا با رشد خطی افزایش مییابد؛ بهعالوه زمین ،انرژی و
منابع زیستی که برای کشاورزی جنبه حیاتی دارد همچنان روبهزوال است .بدیهی است که فشار رشد جمعیت و کاهش منابع
طبیعی(قاسمی و صالحی ،)0086 ،این فشار در کوتاهمدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته است (شایان و همکاران،
 .)0080همچنین در حال حاضر روزانه  61هزار نفر در جهان در اثر گرسنگی میمیرند زیرا تقاضای جمعیت رو به رشد جهان بیشتر
از توان عرضه تولیدکنندگان است (شاه ولی و الچینی .)0026 ،چون غذا و تغذیه ازجمله نیازهای بنیادی جامعه بشری است
(کرباسی و اصغر نژاد)0088،؛ پس نقش تغذیه در سالمت ،افزایش کارایی ،یادگیری انسانها و ارتباط آن با توسعهی اقتصادی در
پژوهشهای وسیع جهانی به اثبات رسیده است(حسینی و همکاران.)0088 ،
از طرفی بشر برای تأمین احتیاجات خود نیاز تام به تعامل با طبیعت و سایر موجودات زنده دارد (مهدوی دامغانی و معینالدینی،
 )0081گرسنگی و کمبود مواد غذایی این هشدار را میدهد که ناامنی منابع غذایی جهان رو به رشد است و سالمت و بهرهوری
انسانها در معرض خطر قرار دارد (شبانی و همکاران .)0080 ،افزایش رشد جمعیت و توسعه جوامع گوناگون باعث شد تا معیارها و
قوانین و مقرراتی برای ایمنی ،سالمت و بهداشت مصرفکنندگان به وجود آید(بحرپیما و محبی )0028 ،در آیندهای نهچندان دور،
بشر با این تفکر بیشازپیش با مشکل عدم امنیت غذایی مواجه خواهد شد .بشر امروز در راستای رسیدن به دیدگاهی جامعنگر بوده
و عالوه بر میزان تولید  ،پایداری تولید را نیز مدنظر قرار داده تا متقابالً به ثبات امنیت غذایی نیز دست یابد (مهدوی دامغانی و
معینالدینی .)0081 ،دسترسی به امنیت غذایی پیوسته و ثابت بهعنوان یک هدف اصلی در سیاستهای توسعه و دستیابی به مقدار
کافی مواد غذایی و سالمت تغذیهای ،همواره بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیرساخت مهم پرورش نسلهای آینده
مورد تأکید قرار داشته است .که نقش تغذیه در سالمت ،افزایش کارآیی و یادگیری انسانها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی ،در
پژوهشهای جهانی به اثبات رسیده است.)Fengying et al, Renzaho & Mellor, 2010(.

 -2امنیت غذایی
مفهوم امنیت غذایی در طول  01سال گذشته در معرض تغییرات تکاملی قرارگرفته است .در قرن نوزدهم امنیت غذایی ازنظر
تولید در نظر گرفته میشد .تصور میشد ک ه دسترسی کافی به مواد غذایی در بازار و همچنین در خانواده مهم است .در 1970
روشن شد که دسترس بودن بهتنهایی اهمیت ندارد و منجر به امنیت غذایی نمیشود ()Swaminathan,2001دسترسی پیوسته و
مطمئن به غذا فرایندی نیست که خودبهخود قابل حصول باشد ،بلکه ایجاد آن در جامعه دامنه و علل وسیعی دارد (مهرابی بشر
آبادی و موسوی محمدی .)0028،همان طور که بیان شد ،سرچشمه فکری امنیت غذایی به بحران غذا در جهان در اوایل دهه
 0891و حتی پیشتر از آن به بیانیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال  0862برمیگردد (شاه ولی و الچینی )0026 ،اهداف
استراتژیک برنامه جهانی غذا عبارت است از:
 نجات زندگی و حفظ معیشت در شرایط بحرانی؛ پیشگیری از گرسنگی حاد و آمادگی در مقابل بالیا و اقدامات کاهشدهنده اثرات آن؛ بازسازی و بهبود زندگی و معیشت پس از پایان درگیریها ،بالیای طبیعی یا تحوالت؛ کاهش گرسنگی مزمن و کمبودهای تغذیهای؛ ارتقاء توانایی کشورها در کاهش گرسنگی از طریق تفویض پروژه و خرید محلی (بینام.)0028 ،یکی از وجوه امنیت انسانی ،امنیت غذایی است و فقدان امنیت غذایی به معنای عدم وجود امنیت برای انسان است .مسئله
امنیت غذایی یکی از مهمترین مباحث در کلیه کشورهای جهان تبدیلشده است(مهدوی دامغانی و معینالدینی )0081 ،منابع
فرهنگی و اجتماعی نیز در تخصیص منابع در خانوار ،تعیین بودجه غذا و الگوی غذا نقش دارد .وضعیت اقتصادی ،قومیت ،سن و
تحصیالت سرپرست خانوار ،از دست دادن شغل ،نداشتن شغل ثابت و پسانداز ،اضافه شدن به بعد خانوار ،اجاره کردن و از دست
دادن کمکهای غذایی از جمله عوامل مرتبط با فقر غذایی هستند (جدول.)0
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جدول  -1عوامل اقتصادی و اجتماعي ايجاد فقر (مأخذ )Pourtaheri, 2011 :
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
حوادث احتمالی و رسوم اجتماعی :خانوارهای فقیر در مقابل حوادث
سطح درآمد :نتیجه بیکاری پنهان ،درآمد کم است که باعث کاهش
احتمالی توان مقاومت کمتری دارند
سرمایهگذاری و تقاضای واقعی میشود.
سطح آموزش :بیسوادی و نبود امکانات آموزشی مناسب باعث ادامه
قدرت چانهزنی برای کسب منابع کمیاب و باارزش
فقر میشود.
عدم آشنایی و آگاهی با قوانین و مقررات
اثر برنامهریزی شهری
تطابق و سازگاری با فقر
بیکاری پنهان و کمکاری:
به دلیل تغییر فصل که تنها منبع درآمد عرضه برخی از نیروی انسانی عوامل فرهنگی :وجود بعضی از موانع و اجتماعی ،باعث طوالنی شدن
و گاه متوقف شدن تغییرات اقتصادی میشود.
است که همه آنها دچار بیکاری فصلی میشوند.
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ازجمله تعاریفی که برای امنیت غذایی ارائهشده است:
در سال  0890سازمان ملل متحد ،امنیت غذایی را عرضه مستمر کاالهای غذایی اصلی در سطح جهانی بهمنظور بهبود مداوم
مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و قیمت غذا تعریف کرده است (درویش پور و همکاران ،بیتا) .همچنین
فائو در  0826بیان داشت ،امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذای اصلی موردنیاز خویش بهمنظور
تداوم یک زندگی سالم و فعال دسترسی مادی و اقتصادی داشته باشند و درخطر از دست دادن دسترسی خود نیز نباشند .درحالیکه
تعریف موردقبول در اجالس جهانی غذا در سال  ،0886بیان داشت امنیت غذایی آنگاه وجود دارد که همهی مردم در تمامی ایام به
غذای کافی ،سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس ،نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با
ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم کند .ازاینرو فائو در سال  ،8110تعریف زیر را از امنیت غذایی ارائه کرده،
زمانی امنیت غذایی در سطح فرد ،خانوار ،ملی ،ناحیه و جهانی وجود دارد که همهی مردم در همهی زمانها به غذای کافی ،سالم و
مغذی دسترسی فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی داشته باشند و غذای در دسترس ،نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات
آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم کند (سعدی و همکاران .)0080 ،بر اساس سی و چهارمین گزارش کارگروه امنیت
غذایی در جهان تعداد گرسنگان جهان در حال افزایش است .افزایش قیمتهای مواد غذایی بهویژه بعد از سال  8116منجر به
تشدید ناامنی غذایی شد(خالدی و فریادرس .) 0081 ،اما اهمیت این موضوع به این دلیل است که ناامنی غذایی تنها بر تغذیه و
سالمت جسمی تأثیرگذار نیست ،بلکه ممکن است بر سالمت روانی فرد تأثیر بگذارد؛ بنابراین تأمین امنیت غذایی یکی از اهداف
کالن برنامهریزیهای توسعهی اقتصادی -اجتماعی است (شبانی و همکاران .)0080 ،بهخوبی روشن است که امنیت غذایی و
تولید غذای سالم و کافی از ابتداییترین حق از حقوق هر انسان محسوب میشود که متأسفانه در جهان امروز بسیاری از مردم از
آن بیبهره میباشند (نظام دوست و همکاران .)0080،با تکیهبر این مطالب امنیت غذایی مفهومی گسترده است که با تعامل
مجموعههایی از عوامل بیولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کشاورزی و فیزیکی تعیین میشود (حسینی و همکاران.)0088 ،

 -3پایداری و توسعه پایدار
مفهوم پایداری ،رویکرد گستردهای است که دربارهی مسائل اجتماعی ،اقتصادی بهویژه زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای
مختلف انسان بحث و راهحلهای آن را بررسی میکند .پایداری نگهداری بدون اضمحالل ،پشتیبان و تکیهگاه زندگی است (افراخته
و همکاران )0088 ،گفتهشده که مفهوم پایداری بیش از آنکه یک روش باشد ،مبتنی بر یک بینش است و اندیشهای نو به شمار
میرود (مهدوی دامغانی و معینالدینی .)0081 ،مشهود است که پایداری مفهومی است سیستمی نگر که چنانچه سیستمهای
باالتر ناپایدار باشد ،زیر سیستمها نیز قادر نخواهند بود به پایداری دست یابند ،این به این معنی است که پایداری در سطح محلی
بدون وجود پایداری در سطوح باال قابل تحقیق نیست (افراخته و همکاران .)0088 ،مسئلهی واقعی در این زمینه وجود غذا نیست
بلکه توان خریداری و دستیابی به آن است؛ و البته روشن است که دستیابی به غذا پس از دستیابی به سرمایه و ثروت ،یا کار و
درآمدی مطمئن ،یا اعتباری استحقاقی ناشی از نظام تأمین عمومی میسر است؛ و چنین دستیابیای برای عموم تنها در جریان
توسعه است که گسترش مییابد (رمضانی.)0088 ،
چشمانداز فائو وجود دنیایی عاری از گرسنگی و سوءتغذیه است که در آن غذا به بهبود استانداردهای زندگی همگان،
بخصوص فقیرترین افراد ،به شکلی پایدار از بُعد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی میپردازد .بهمنظور دستیابی به اهداف توسعه
هزاره ،فائو به ارتقاء نقش مستمر غذا و در جهت دستیابی به سه هدف جهانی زیر میپردازد :کاهشِ تعداد گرسنگان جهان،
فقرزدایی و حرکت بهسوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ،؛ مدیریت و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی (بینام ..)0028 ،پس
توسعه پایدار پارادایم نوینی است که در اواخر قرن بیستم ،راههایی را فراروی انسانها باز میکند و ازآنجهت که در آن محوریت
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توجه به انسان و رفع نقاط ضعف توسعهنیافتگی میباشد .توسعهای که در جهت رفع نیازهای نسل کنونی است بدون اینکه
تواناییهای نسل آینده را در رفع نیازهایشان کاهش دهد بنابراین منظور از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیطزیست نبوده و مفهوم
جدیدی از رشد اقتصادی است .رشدی که عدالت و امکانات زندگی ازجمله امنیت غذایی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی
افراد برگزیده است (مینائی و صبوری .)0028 ،سرمایهگذاری در منابع انسانی ،یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش فقر و تقویت
توسعه پایدار است (درویش پور و همکاران ،بیتا).

 -1-3توسعه پایدار و امنیت غذایی
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وقتی به معنای امنیت غذایی توجه میشود بیانکنندهی آن است که امنیت غذایی در سایه توسعه پایدار رخ خواهد داد
(رمضانی .)0088 ،در سند سیاستهای کلی برنامه چهارم که هدف آرمانی آن تأمین امنیت غذایی میباشد ،ضرورت تأمین نیازهای
اساسی ،رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در قالب چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 0616هجری شمسی
بهخوبی بیانگر اهمیت موضوع امنیت غذایی است (لشکرآرا .)0029 ،همچنین در سیاستهای کلی ابالغی برنامه پنجم توسعهی
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران نیز به ارتقای شاخصهای سالمت هوا ،امنیت غذایی ،محیط و بهداشت جسمی و روحی،
کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدیدکنندهی سالمت و اصالح الگوی تغذیهی جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایی تأکید
شده است (خالدی و فریادرس)0081 ،؛ پس در بین اولویتهای اهداف توسعه هر کشور ،دستیابی به امنیت غذایی از اهمیت ویژهای
برخوردار است که درگرو توسعه انسانی است و توسعه انسانی تا حد زیادی درگرو توانایی جامعه در ایجاد امنیت غذایی مطمئن و
پایدار است ،توجه به امنیت غذایی در ایران یکی از اهداف عمدهی توسعه بوده است (لشکرآرا .)0029 ،بهطوریکه امنیت غذایی در
سند توسعه ی کشور شامل دو محور اساسی کمیت(میزان تولید به حدی باشد که همه مردم دسترسی آسان به غذا داشته باشند) و
کیفیت(غذای مصرفی ازنظر مواد تشکیلدهنده و بهویژه موضوع سالمت و بهداشت غذا در شرایط مطلوبی ازنظر استانداردهای
غذایی باشد) تولید است ،تاکنون به کمیت غذایی بیشتر از کیفیت غذایی توجه شده است (شبانی و همکاران.)0080 ،
برای بررسی دالیل نبود امنیت غذایی در کشورهای درحالتوسعه فاکتور خرید اصلی اثرگذار بر امنیت غذایی را عرضه غذای
کافی و قدرت خرید افراد معرفی کردند .آنها گفتند که برخالف قدرت خرید ،عرضهی غذا دارای اثرات متقابل اندکی با امنیت
غذایی است و فقر شدید مهمترین عامل در نبود امنیت غذایی است .همچنین برای دستیابی به تعادل بین غذای کافی و احتیاجهای
غذایی در سالهای آتی ،وجود اموری همچون تقویت رشد اقتصادی در همه بخشها و اجرای سیاستهای مناسب برای کاهش
رشد جمعیت و استفاده بهینه از زیر بخشها ،وجود فناوریها ،تحقیقات کشاورزی ،پرداخت تسهیالت به کشاورزان و اصالحات
اقتصادی ضروری است (مهرابی بشر آبادی و موسوی محمدی .)0028 ،عالوه بر این مدیریت تنوع زیستی نقش مهمی در توسعه
پایدار امنیت غذایی دارد ،تنوع زیستی و ادغام آن باسیاست امنیت غذایی بهاحتمالزیاد برای تولید مزایای اقتصادی اجتماعی
است«مواردی ازجمله مبارزه با گرسنگی و کاهش فقر در همه بخشها ...است» .)Togled&Burlingam,2006( ،در پایان
ممکن نیست ملتی بدون صلح ،بدون حفاظت از محیطزیست ،بدون رعایت حقوق انسانی ،بدون نهادینه ساختن ساختارهای مردمی
در حوزهی قدرت سیاسی ،بدون کنترل مناسب جمعیت و بدون همگرایی اجتماعی به اهداف عالی خود برسد(امنیت غذایی )درواقع
اهداف عالی یک ملت با لحاظ شرایط یادشده تنها در ضمن توسعهی پایدار و متوازن رخ میدهد(رمضانی.)0088 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اهمیت امنیت غذایی در جهان امروز آن را بهعنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه بهویژه توسعه پایدار قلمداد
کردهاند .مسئله عدم امنیت غذایی بیشتر دامنگیر کشورهای درحالتوسعه است که ناشی از توزیع ناعادالنه مواد غذایی است .امنیت
غذایی تنها مربوط به دوران حاضر نیست بلکه زیرساخت مهم برای نسل آینده نیز میباشد که این جز در سایه توسعه پایدار حاصل
نمیشود .بنابراین بهجز تولید به هر قیمت پایداری منابع نیز پررنگتر میشود .امنیت غذایی با تعامل مجموعههایی از عوامل
بیولوژیکی ،اقتصادی و  ...تعیین میشود.
برای توجه به امنیت غذایی و توسعه پایدار پیشنهادهای زیر توصیه میشود:
 .0وضع مقررات ملی و ایجاد ضوابط و معیارها در تدوین و تعریف استانداردهای موردنیاز در تولید و سیستمهای امنیت
غذایی.
 .8توسعه آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ و سواد و دانش تغذیهای و فراهم نمودن بسترهای الزم برای مشارکت خانوارها
در برنامههای ارتقاء سالمت و امنیت غذایی بهویژه با استفاده از امکانات ملی سازمان صداوسیما .
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با توجه به ناامنی غذایی که بیشتر دامنگیر افراد فقیر و کمدرآمد است ،پیشنهاد میشود که سازمانهای
حمایت کننده ،اعم دولتی و غیردولتی ،با توجه به نیاز تغذیه سالم یک سبد غذایی طراحی کنند و حمایتهای خود را
در جهت تأمین مواد غذایی موجود در این سبد هدفمند کنند.
دادن کودهای بیولوژیک به کشاورزان برای تولید مواد غذایی سالم و کمک بهسالمت غذایی ،مواد غذایی که در
دسترس عموم مردم قرار میگیرند.
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بررسی ترکیب و منشأ ریزگردها و تأثیر آن بر سالمتی
انسان و محیطزیست
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چکـیده
گردوغبار از پدیدههای جوی است که مشکالت و نارساییهای متعدد را ایجاد میکند؛ برخی از این نارساییها در
حوزههای تخریب محیطزیست و اکوسیستم منطقه ،ابتال به انواع بیماریها ازجمله نارساییهای قلبی و تنفسی (و تهدید
سالمت عمومی) نارضایتمندی اجتماعی و شهروندی و کاهش تولید و بهرهوری ،مهاجرت اجباری و در نهایت ایجاد نگاه
منفی به دستگاههای رسمی به دلیل عدم توانایی در حل مسئله را شامل میشود .پدیده گردوغبار عالوه بر ایجاد خسارات
بیشماری بر بخشهای مختلف صنعت ،،ترابری ،نظامی ،کشاورزی ،بهداشت ،باعث ایجاد صدمات جبرانناپذیری بر منابع
انسانی ،سالمت بشر و محیطزیست میگردد ،عوامل طبیعی و انسانی گوناگونی مانند خشکسالی ،کاهش بارندگی و
رطوبت نسبی هوا ،کمبود پوشش گیاهی و استفاده نادرست از منابع آبی باعث خشک شدن تاالبها و دریاچههای مناطق
غربی و جنوبی کشورمان گردیده ،که در افزایش گردوغبار در مناطق جنوبی کشور بهویژه در سالهای اخیر نقش بسزایی
داشته است .پدیده مذکور منجر به بروز انواع بیماریها از قبیل بیماریهای تنفسی ،بیماریهای ریوی و قلبی و ایجاد
خسارت به زیر بخشها و محصوالت کشاورزی شده است .لذا مطالعه ترکیب شیمیایی و منشأ تشکیل این ذرات و نقش
آنها در آلودگی محیطزیست و بروز بیماری و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت مقابله با این پدیده بسیار حائز اهمیت است.

واژگـان کلـیدی :گردوغبار ،ترکیب ریزگردها ،سالمت بشر ،محیطزیست
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مردم جهان هر ساله حتی بیشتر از حوادث رانندگی جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست میدهند آلودگی هوا ناشی از
ریزگردها میتواند منجر به ایجاد بیماریهایی مانند آسم تحریکشده ،برونشیت ،بیماریهای قلبی و ریوی و آلرژیهای تنفسی
شود .در عرصه جهانیشدن ،یکی از مهمترین موضوعات بحثبرانگیز و پر مناقشه ،محیطزیست و بحرانهای مرتبط با آن است،
این چالشها سبب گفتوگوهای متنوع و متعدد در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی شده است ،هرچند اثرات چالشهای
محیطزیستی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،سیاسی و بهداشتی بسیار روشن است ،اما روند اجرای پیمانها و همکاریهای
ملی و بینالمللی و اقدامات محلی در ابهام میباشد .کره زمین بهعنوان میراث مشترک بین نسلی در پی بهرهکشی زیاده از حد و نا
اندیشیده نسل بشر به آسیبهای گستردهای دیده است و در برخی و در برخی نواحی بهخصوص در شهرها و کالنشهرها بسیار
پهناورتر از مساحت آن محدوده است ،این موضوع تهدید مشترک بشریت است ،چیزی که متأسفانه در عمل ،کمتر پیرامون آن
برنامه مترک اجرایی ،ملی و بینالمللی وجود دارد .با توجه به اینکه کشور ایران و همسایههای غربی آن در کمربند خشک و
نیمهخشک جهان قرارگرفتهاند و بیش از دوسوم مساحت ایران در اقلیم خشک و نیمهخشک است ،و از طرف دیگر میانگین بارش
ساالنه در کشور نصف میانگین بارش ساالنه در جهان است کشور ایران در معرض وقوع پدیده گردوغبار هم در مقیاس محلی وهم
در مقیاس منطقهای وجهانی قرار دارد .مطالعات نشان میدهد ،پدیده گردوغبار در سالهای اخیر از نظر غلظت و راهاندازی ذرات
معلق ،تداوم ،وسعت و زمان آن متفاوت و بسیار بیشتر از طوفانهای گردوغبار گذشته است واین سب نگرانیهای بسیاری در
حوزههای انسانی و محیطی شده است.
در این سالها خشکسالیهای مداوم ،کاهش بارندگی و رطوبت نسبی محیط به همراه تشدید فاکتورهای محیطی توسط
انسان ،نظیر استفاده بیرویه از منابع آبی مناطق بیابانی ،از بین رفتن نیزارها ،سبب خشک شدن برخی تاالبها و دریاچهها گردیده
است .نتیجه چنین وقایعی ،گسترش شدید گردوغبار و ریزگردهای خاک شده است در بخشهای غربی و جنوب غربی ایران این
پدیده اثرات مخربتری داشته است و در کوتاهمدت اثرات نامطلوبی بر محیطزیست ،اقتصاد و سالمت ساکنین استانهای درگیر با
پدیده و بهویژه شهرها و استانهای مرزی غرب ،جنوب غرب و جنوب شرق کشورمان همانند ایالم ،کرمانشاه ،خوزستان و سیستان
داشته است ( )4در اغلب اوقات گردوغبار تشکیلشده از ذرات بسیار ریز خاک به دلیل سبکی بهوسیله نیروی باد به ارتفاعات باالی
جو منتقلشده و با افزایش فشار هوا و افت دما ،این ذرات در مناطق اطراف مانند قطرات باران به سطح زمین میریزند ()9-0
محققین ،گردوغبار را بر اساس تأثیر آن بر قابلیت رؤیت و شدت گردوغبار به سه دسته طبقهبندی مینمایند ،که به ترتیب بر اساس
شدت و تأثیر آن عبارتاند از :طوفان گردوغبار ،گردوغبار وزشی و گردوغبار معلق
طوفان گردوغباری به میزان قابلتوجهی گردوغبار شن را بهوسیله بادهای قوی به سمت باال حمل مینماید این پدیده
شدیدترین نوع گردوغبار میباشد .و باعث غبارآلود شدن کامل هوا و کاهش دید افقی به کمتر از  4333متر میگردد طوفانهای
گردوغباری شدید قابلیت رؤیت ر تا حد صفر کاهش میدهد .گردوغبار وزشی از لحاظ شدت در بین پدیدههای گردوغبار ،حد
متوسط میباشد .این پدیده بهوسیله بادهای با ارتفاع زیاد که مقداری گردوغبار و شن را حمل مینمایند ایجاد میگردد .این پدیده
دید افقی را به  4333تا  43333متر کاهش میدهد.
گردوغبار معلق پدیدهای با حداقل شدت میباشد که در این پدیده گردوغبار ریز در بخش زیرین (پایین) تروپوسفر معلق
میگردد و دید افقی به کمتر از  4333متر محدود میگردد .متوسط طوفانهای گردوغباری بین  233تا  4933متر میباشد.
طوفانهای گردوغباری در فصول بهار و تابستان و با توالی کمتری درپاییز وزمستان رخ میدهد)1( .
بانظربه اهمیت پدیده گردوغبار ،برای پیش بینی هرچه بهتر سرنوشت نهایی این ریزدانهها ،که استراتژیی مناسب میطلبد
جهت محدودکردن آالیندهها برای کاهش هرچه بیشترشرایط بحرانی آلودگی هوا ،نیازبه داشتن اطالعات کافی ازترکیب شیمیایی،
نوع ومیزان ذرات معلق موجود درهوا و دانستن این موضوع که ذرات معلق موجود در هوا چگونه وارد اتمسفر میشوند و چه تغییری
در الگوی آب وهوایی دارند ،امری ضروری است ( )0یکی از آلودگیهای هوا که در سالهای اخیر گاهی در مناطق غرب ،جنوب
غربی و اخیراً مرکز ایران شاهد آن بودهایم ،پدیده گردوغبار یا به بیان درستتر طوفان گردوغبار است .این پدیده که دراثر تغییرات
آب وهوایی به دلیل کاهش بارندگی وخشکسالی در مناطق صحرایی اکثر کشورهای دنیا مانند عراق ،عربستان ،پاکستان و  ...در
فصول گرم سال رخ میدهد و از آن به عنوان یک فرایند طبیعی جغرافیایی میتوان نام برد ،در چن دسال اخیر در اثر گسترش
بیابانها و فعالیتهای انسانی که سبب خشک شدن تاالبها و دریاچهها و جابجایی توده عظیمی ازخاک دانه ریزدرکشورعراق،
سوریه وعربستان شده وبه صورت جبهه عظیمی ازگرد وغبار باعث آلودگی شدید هوا د رمناطق گستردهای از ایران گردیده است
( )6بحث در خصوص جغرافیای پزشکی به حدود یک قرن پیش برمی گردد؛ در سال  4299میالدی عنوان جغرافیای پزشکی
ابتدابهوسیله دکتر آلفرد هویلند بکاربرده شد ..این دانشمند در همان سال ،تحقیق باارزشی تحت عنوان "پراکندگی جغرافیایی

امراض در بریتانیا" به چاپ رساند .و در قرن بیستم پیشرفت در شاخههای مختلف پزشکی ،جغرافیای پزشکی را در مسیر تازه ای
قرارداد ()7
یکی از مهم ترین بحثهای مربوط به این رشته بررسی پدیده گردوغبار و پیامدهای زیستی آن است .کویتیل وفورمن منشأ و
خصوصیت های زمانی طوفانهای گردوغبار در خاورمیانه را برای یک دوره آماری  94ساله از سالهای  4270 -4210به صورت
میانگین متوسط برای هرماه مورد مطالعه قراردادند .ابتدا چهار منطقه اصلی تعیین وسپس نقشه گردوغبار مربوط به آنها تهیه گردید.
آنها وقوع طوفانهای گردوغبار در ایران ،شمال شرقی عراق و سوریه ،خلیج فارس وجنوب عربستان ،یمن وعمان رابیشتر به فصل
تابستان نسبت دادند)9( .
«بهلول علیخانی» در «کتاب آب وهوای ایران» بیان میکند که "مطالعاتی در ارتباط با فراوانی روزهای گردوغبار در ایران
صورت گرفته است که نشان میدهد چالههای مرکزی ایران بیشترین روزهای گردوغبار را دارند .بطور مثال در مناطقی وزش
بادهای  493روزهه سیستان فراوانی روزهای گردوغبار بین  403روز است و فراوانی گردوغبار در مردادماه بیشر از سایر ماهها
میباشد (:» )2
پدیده ریزگرد که تا همین چند سال پیش ویژه روزهای فروردین ماه و استانهای مرزی کشور بود ،اکنون به هشت ماه از سال
راه پیدا کرده و با دامن گستردن به سراغ همه استانهای کشوررفته است .وقوع گردوغبار شدید در هوای بیشتر مناطق ایران بهویژه
غرب وجنوب شرق کشورمان که سبب مختل شدن فعالیتهای روزمره مردم وبه مخاطره افتادن سالمت انسانها گردیده ،مارا برآن
داشته تادراین مقاله به علل و نحوه پیدایش طوفان گرد و غبار ،چگونگی گسترش آن ،تاثیرآن بر محیطزیست و سالمت انسان و
نهایتا بررسی راههای جلوگیری از این فرایند مخاطره آمیز بپردازیم.

در مقاله مروری حاضر ،باتوجه به اهمیت وافزایش چشمگیر خسارات ناشی ازپدیده گردوغبار در سالهای اخیر ،با بهره گیری و
جمعآوری مقاالت منتشرشده از طریق منابع کتابخانهای وسایتهای اینترنتی به بررسی ومطالعه این پدیده پرداخته شده است.

 -3بحث وبررسی
 -1-3علل و نحوه پیدایش گردوغبار
بررسی فرایند گردوغبار در ایران نشان میدهد که در کنار عوامل طبیعی به وجود آورنده توده گردوغبار ،فاکتورهای محیطی
نیز در بروز این پدیده مخاطره آمیز و پایداری و تداوم طوالنی آن دخیل هستند .وجودمناطق بیابانی باپوشش گیاهی تنک وبارندگی
کم ازمشخصه های اصلی سرزمینهای واقع درعرض های پایین جغرافیایی است که موجب ایجادشرایط آب وهوای بسیارگرم
وخشک در این مناطق وپیدایش بادهای موسمی درفصول گرم سال میشود.
این بادها که در اثر اختالف فشار و اختالف شدید دمای شب و روز مناطق بیابانی و صحراها به وجود میآیند ،میتوانند ذرات
حاصل از فرسایش بادی خاک را از سطح زمین بلند کرده و به حالت معلق در آوردند .تاثیر جریانهای هوایی موجب میشود تا این
ذرات معلق در هوا به حرکت درآمده وطوفانهای شن و گردوغباردرمناطق صحرایی وحواشی آنها ایجادگردد.
این یک فرایند طبیعی است که منشأ سطحی داشته و در تمامی بیابانها و صحراهای دنیا از جمله صحراهای عربستان ،عراق،
کویت و بخشهای جنوبی ایران به صورت موسمی بهویژه در فصول گرم سال رخ میدهد .گردوغباری که بدین ترتیب به وجود
میآید ،تداومی دراز مدت وچندروزه داردبه طوری که حداکثر  93-03روزازسال رادربرمی گیرد .وبرخالف طوفان شن که
بیشترذراتی به بزرگی ماسه را ( 3/40-3/00میلیمتر) را از سطح زمین تا ارتفاع  40متری بلندکرده و باسرعت  46کیلومتر درساعت
به حرکت درمی آورد ،باد بوجود آورنده گردوغبار ذراتی  233-4933بلند نموده ،و به دلیل ریز و سبک بودن ذرات ،میتواند مدت
زمان بسیارطوالنی ،آنها را به حالت  mmغبارذراتی بسیار ریز را تا ارتفاع معلق نگه داشته و با سرعت  13 -93کیلومتر در ساعت
دریک منطقه بسیار وسیع پراکنده سازد ( )43خشکسالیهای مداوم چند سال اخیر سبب شده که مناطق بیابانی در سطح تمامی
کشورهای یاد شده ،افزایش یافته و پدیده گردوغبار با شدت و تداوم بیشتری ظاهر گردد که در این میان دخالت عوامل محیطی نیز
موجب گسترش وسیع آن گردیده است .به طوری که در اکثر کشورهای خاورمیانه بهویژه ایران ،گردوغبار به پدیدهای مخاطره آمیز
و آالینده تبدیل شده است ()44
میتوان طوفانهای خاورمیانه را به سه نوع مختلف شمال ،جبههای و همرفتی تقسیم کرداصلی ترین نوع این طوفانهابرروی
خاورمیانه ،نوع شمالی آن است .طوفان و گردوغبار شمال بر روی عراق ،کویت و شبه جزیره عربستان اتفاق می افتد ،در تصاویر
ماهوار های شماره  4به خوبی روشن است که طوفان و گرد غبار شمال به شدت دید را در سطح زمین کاهش میدهد .طوفان
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شمال به دو نوع شمال تابستانی و شمال زمستانی تقسیمم یشود که هر کدام ویژگیهای خاص خودراداردودردوره های زمانی سبب
ایجاد گردوخاک درمنطقه خاورمیانه میگردد .الزم است توجه گرددکه طوفانهای شمال تابستانی درخاورمیانه یابادهای  493روزه
درطی ماههای تابستان ازژوئن تا سپتامبر هر روز می وزند.

 -2-3چگونگی گسترش گرد وغبار در ایران
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متأسفانه به دلیل وقوع جنگ در بخشهای جنوبی ایران و مناطق شرقی عراق و بمبارانهای شیمیایی ،نه تنها خاک این
مناطق به انواع عناصرسنگین آلوده است بلکه در اتمسفر مناطق یادشده نیز هنوز آثاری از عناصر رادیو اکتیو مشاهده میگردد .به
همین دلیل احتمال آلودگی به این آالیندهها توسط ریزگردهای حمل شده به مناطق شهری ایران ،بسیارباالست)49( ،
شهر زاهدان مرکز استان سیستان وبلوچستان در کمربند غبار خیزدنیا (بین عرضهای  40تا  10درجه شمالی) قرارگرفته است.
اقلیم بیابانی گرم وخشک و اختالف شدید درجه حرارت درشبانه روز ،وزش بادهای گرم وشدیدهمراه باحرکت شنهای روان از
خصوصیات بارزآ ب و هوایی این منطقه محسوب میشود .این شهر با ارتفاع متوسط  4073متر در حوضه آبریز دشت زاهدان که
توسط رشته کوههایی باارتفاع  9033متر از سطح دریا ،محصورشده ،واقع گردیده است .خروجی اصلی حوضه آبریز ،دره رودالر
میباشد .که ارتباط حوضه آبریز زاهدان را به مسیر شیله درجنوب دشت سیستان مرتبط میسازد .باتوجه به اینکه این معبر درمنتهی
الیه جنوب دشت سیستان است امکان کانالیزه شدن بادهای  493روزه که ازمسیرشمالی وشمال شرقی واردمنطقه میشوند.
وهمچنین ورود وانتشارگردوغباررادرسطح ،فراهم میکند .تجمع تپههای ماسهای شمال فرودگاه زاهدان درحوالی کالته کامبوزیا
تأیید کننده این مطلب میباشد )40( .همچنین کانونهای تولییدکننده ی گردوغبار درعراق ،سوریه ،عربستان ،اردن ،،کویت ومناطق
کمی از ایران وجنوب ترکیه به ترتیب از کانونهای مهم وتاثیرگذاربرطوفانهایی هستندکه برمناطق جنوبی وجنوب غربی ایران تاثیر
می گذارند .مناطق واقع در بین النهرین از مناطق عمده مشارکت کننده تولید گردوغبار در ایران هستند .در واقع بین النهرین از
مناطق عمده مشارکت کننده تولید گردوغبار در ایران هستند )41( .البته پدیده گردوغبارنوعا میتواند دارای نقش مثبت به علت
بلندکردن امالح و مواد معدنی خاک به درون جو وانتقال آنها به مناطق دیگر باشد)0( .

 -4اثرات طوفانهای گردوغبار
طوفانهای گردوغبار آب و هوایی خطرناک است و باعث ایجاد مشکالت بزرگی برای کشاورزی و زیست محیط و سالمت
انسان در بسیاری از نقاط جهان شده است .همچنین هزینههای زیادی در مکانهای مختلف به دلیل وجود طوفانهای گردوغبار و
ایجاد میشود .این طوفانها مانند جزر و مد به جلو حرکت میکنند باعث پیشامدهای مختلفی میشوند از آن جمله از بین رفتن
مزارع ،برهنه شده استپها ،صدمه دیدن حیات حیوانی ،کاهش درجه حرارت ،پر شدن کانالهای آبیاری ،مسدود شدن جادهها ،پوشش
خطوط راه آهن و پایین آمدن کیفیت آب رود خانه و نهرها ،همچنین کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار میدهد و اتمسفر را آلوده ،و به
تاسیسات استخراج معدن و ارتباطات آسیب می زند و روند بیابان زایی زمین را تسریع و باعث آلودگی محیطزیست و تخریب عظیم
محیطزیست و محیط زندگی میشود ()40

 -1-4تأثیرپدیده گردوغبار بر محیطزیست
همزمان با پدیده گردوغبار غلظت برخی از فلزات سنگین ازجمله سرب تا  0برابرافزایش مییابد .همچنین غلظت فلزات سمی
جیوه و آرسنیک نیزبه میزان زیادی افزایش خواهد یافت .آنالیز ذرات گردوغبار نشان میدهد که غلظت عناصری همچون آلومینیوم،
آهن ،پتاسیم ،منیزیم ،گوگرد ،فسفروسدیم بیش از  033میکروگرم در مترمکعب است .و غلظت عناصر منگنز ،باریم ووانادیوم بین
 433-033میکروگرم در مترمکعب قرار دارد .همچنین غلظت فلزات سنگین روی ،نیکل ،سرب ،کروم ،کبالت  4-433میکروگرم در
مترمکعب میباشد .تحقیقی که در کشور ژاپن انجام شدنشان داد که گردوغبار آسیایی باعث افزایش سزیوم  407در هوای آن شده
است .منشأ سزیوم موجود در گردوغبار آسیایی بیابانهای کشور چین و مغولستان میباشد ()1

 -2-4تاثیرپدیده گردوغبار برمحصوالت کشاورزی
اولین تأثیر گردوغبار بر کشاورزی در حوزه تولید است ،چرا که گردوغبار باعث میشود ذخیره رطوبتی کم شود .این آلودگیها
سبب میشود .سهم عمده محصوالت کشاورزی که کشاورزان مناطق غرب و جنوب غربی که با سخت جانی به بار آوردهاند ،تلف
شود ( )46چون مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در معرض آلودگی بیشتری هستند و به دلیل کمبود امکانات نسبت به
طوفانهای خاک آسیب پذیرترهستند ،لذا خسارت وارد شده به روستاها که سهم مهمی در اقتصاد دارند بیشتر است و در نهایت
کشور مجبور به واردات مواد غذایی میشود)47( .
58

 -3-4تأثیر بر منابع آب و منابع طبیعی
بررسیهای سازمان محیطزیست نشان میدهد ،هر هکتار جنگل پهن برگ  69تن گردوغبار را مهار و هوا را سالم و تمیز و به
اصطالح تصفیه میکند ،اما گردوغبار گسترده که در سالهای اخیر جنگلهای غرب و ایالم را به شدت متأثر کرده ،باعث تخریب
درختان بلوط شده است برگهای بلوط کرکی هستند و قابلیت جذب گردوغبار را دارند و بسته شدن روزنههای برگهای کرکی
بلوط به دلیل شدت باالی گردوغبار در زاگرس موجب شده که این درختان دیگر توانایی جذب و کنترل این همه غبار را نداشته
باشند عالوه براین مشکل ،عوامل دیگری همچون انگل لورانتوس وسوسک چوب خوار نیز از فرصت استفاده کرده و به درختان
صدمه میزنند .این پدیده در نهایت سبب بیابان زایی و تشدید کانونهای گردوغبار است)47( .

 -4-4تاثیربرسالمت انسان

 -5راهکارهای جلوگیری از این فرایند مخاطره آمیز:
راهکارهایی که در این خصوص میتوان بکاربرد ،عبارتاند از:
 روشهای بیولوژیکی :که شامل ایجاد پوشش گیاهی در مناطق بیابانی و توسعه موانع اکولوژیک مانند کمربندهایجنگلی که مانع پیشرفت بیابان میگردد)1( .
 روشهای مکانیکی :اقدامات مکانیکی شامل استفاده از پوشش برای تثبیت تپههای شنی است .این پوششها عبارتانداز خردههای کاه گندم ،برنج ،شن ،گراول ،خاک اره ،مونت موریلنت ،برگ گیاهان ،لیگنین ،کودهای گیاهی و حیوانی
است ،که این مواد بهطورگسترده درکشور چین مورد استفاده قرار میگیرد همچنین از مواد مصنوعی مانند پوششهای
پلیمری (پلیمر آکریلیک امولسیونی و اسید پلی آکریلیک) و پلی اتیلنی در مناطقی از آمریکا استفاده میگردد ()1
 روشهای مهندسی :در استانهای خشک کشور چین استفاده از حصارهای سیمی در بخشهای باجمعیت باال جهتمحافظت از چراگاهها و زمینها از چرای بیش از حد استفاده میگردد که مانع توسعه بیشتر بیابان میگردد.
 روشهای شیمیایی :در کشور ایران از مواد زائد نفتی (مالچ نفتی) جهت متوقف کردن حرکت بیشتر تپههای شنی استفادهمیگردد در کشور چین نیز از مواد شیمیایی و مالچ های پالستیکی در نواحی خشک استفاده میگردد .روشهای
شیمیایی یک روش مضر برای محیطزیست ،خاک وآب های زیرزمینی است ،مالچ نفتی باعث تخریب اراضی مورد
استفاده میگردد .هرچند این روش درکنترل نهایی موثراست)1( .
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بیشترین اثرات گردوغبارهای اخیر بر روی انسان است؛ اثرات این پدیده در چشم وب ینی به صورت خارش ،سوزش ،ریزش
آب و افزایش حساسیتهای حلق وگلو و مشکالت تنفسی میباشد )49( .تحقیقات علمی انجام گرفته طی دو دههی اخیر ،نشان
داده است که ذرات از آالینده های اصلی ازدیدگاه مخاطرات بهداشت عمومی و سالمتی میباشد سازمان بهداشت جهانی برآورد
نموده است که سالیانه  033333نفر بر اثر مواجهه با ذرات معلق هوابرد موجود در هوای آزاد دچار مرگ زودرس میشوند .همچنین
این سازمان برآوردنموده است که هزینه هزینه سالیانه صرف شده برای بخش سالمتی وبهداشت ناشی از آلودگی هوا در اتریش،
فرانسه و سوئیس حدود  03میلیارد پوند  6درصد از کل مرگ و میرهاست ( )42گروهی از محققان با مطالعه بر روی دانشآموزان
 903مدرسه در امارات متحده عربی به این نتیجه دست یافتند که در بین دانش آموزان شیوع آسم  40/6درصد ومیزان شیوع آلرزی
 70درصد بود و ارتباط قابل توجهی بین در معرض گردوغبارقرارگرفتن وشیوع این بیماریها وجودداشت.

نتیجه گیری
ذرات خاک معلق در ارتفاع چندمتری سطح زمین است که در اثر تأثیر بادهای قوی موسمی در مناطق بیابانی و صحراها
گردوغبار هوا یا رخ میدهد .این فرایند به طور طبیعی در بیابانهای عربستان ،کویت ،شرق عراق و بخشهای جنوبی ایران نیز
ایجاد میگردد و تا چند سال گذشته محدود به همین مناطق بوده است ،اما در سالهای اخیر بهویژه امسال پدیده گردوغبار
گسترش بسیار زیادی یافته و بخشهای وسیعی از غرب ،جنوب غرب و جنوب ایران را فرا گرفته است .منشأ اصلی آن طبق
پژوهشهای انجام گرفته ،بیابانهای شرق عراق بهخصوص منطقه الجزیره در نزدیکی بغداد و نیز عرصههای جنوبی ایران است
که تحت تأثیر برخی عوامل طبیعی همچون وقوع خشکسالیهای پیدرپی ،کاهش رطوبت نسبی محیط و از بین رفتن پوشش
گیاهی در مناطق بیابانی به همراه فاکتورهای محیطی و انسانساز نظیر استفاده بیرویه از منابع آبی بیابانها ،وقوع جنگ و از بین
بردن تاالبها و دریاچههای مناطق بیابانی و تنک شدن پوشش گیاهی مناطق مرزی کشور ،گسترش وسیع و شدیدی در شهرهای
53

ایران بهویژه شهرهای مرزی یافته است .مؤثرترین روش در منشأ یابی گردوغبار استفاده از خط سیر گردوغبار میباشد ،که در
مناطق پاییندست جهت باد انجام میشود و با استفاده از اطالعات هواشناسی در منطقه و نمونهبرداری از ذرات و همچنین آنالیز
شیمیایی و در بعضی موارد آنالیز میکروبی منشأ یا منابع گردوغبار و مسیرهای انتقال فراهم مینماید .اقدامات بیولوژیکی راهحلی
کلیدی جهت غلبه بر طوفانهای گردوغباری هستند .بیشک کنترل این پدیده که بیش از  9استان کشور را در برمیگیرد ،نیاز به
تالش بیشتر و هماهنگی بین منطقهایی با کشورهای همسایه رادارد .همچنین با توجه به تاثیرات بسیار مضری که بر سالمت افراد
دارد ،تالش جدی کلیه دستگاههای اجرایی را میطلبد.
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اندازهگیری و پهنهبندی امواج  BTSدر محیط شهری؛ مطالعه موردی
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چکـیده
این مطالعه با هدف بررسی و اندازهگیری امواج ناشی از آنتنهای  BTSموجود در شهر دماوند ،از دی ماه 3181لغایت
اردیبهشت ماه  3189با انجام کار میدانی و اندازهگیری مقدار امواج تولید شده توسط این آنتنها در فواصل ،34 ،34 ،0 ،4
 344 ،14 ،04و  344متری از پایه آنتنها انجام گرفت .همچنین با استفاده از پرسشنامه اقدام به بررسی وضعیت سالمتی
افراد در محلههای دارای آنتن گردید .تجزیه و تحلیلهای آماری از قبیل آزمون کروسکال والیس و رگرسیون غیرخطی به
منظور تعیین مهمترین فاصله و بیشترین مقدار امواج ناشی از آنتنها مورد استفاده قرار گرفتند .در نهایت با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی برای منطقه مورد مطالعه نقشه پهنهبندی تولید گردید که میزان انتشار امواج در در سرتاسر
منطقه را نشان میدهد .نتایج این آزمون نشان میدهد که بین میانگین اندازهگیریهای چگالی توان امواج الکترومغناطیس
در بین تمام فواصل ارتباط معنادار مشاهده می-شود ( .)P< 0.05همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که تقریبا
 91درصد تغییرات امواج به متغیر فاصله مربوط بوده و بیشترین تاثیر امواج در فاصله  34متری از آنتنها است که با نتایج
سایر مطالعات همخوانی دارد.

واژگـان کلـیدی :آنتنهای  ،BTSچگالی توان ،امواج الکترومغناطیسی ،اثرات بهداشتی ،سیستم اطالعات جغرافیایی

 -3کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزد اسالمی دماوند (مسئول مکاتبات)

 -3دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی دماوند
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ایستگاههای آنتن های  BTSمهمترین اجزای شبکه  GSMهستند .تعداد آنها زیاد است و تقریباً در محدوده های که تحت
پوشش شبکه است همه جا میتوان آنها را مشاهده کرد و عموماً شبکه با آنها شناخته میشود .تکنولوژی شبکه های تلفن همراه
مبتنی بر انتشار امواج رادیویی بوده و ایجاد و توسعه آن نیازمند استفاده از آنتن و فرستنده و گیرنده های نسبتا زیادی در سطح
شهرها و روستاهاست و عموم مردم نیز هر روزه در معرض تشعشعات این آنتن ها و همچنین تشعشعات گوشی های تلفن همراه
خود قرار دارند ،همه این عوامل موجب شده تا حساسیت ها و نگرانی هایی در مورد تأثیرات احتمالی امواج رادیویی موبایل بر
سالمتی انسان به وجود آید .در این مطالعه اندازهگیری امواج در فواصل مختلف در سطح شهر دماوند انجام گردید و تجزیه و
تحلیلهای آماری و نتایج حاصل از پرسشنامهها در رابطه با اثرات احتمالی این آنتنها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نقشه پهنهبندی با استفاده از نرمافزار  GISهمراه با تفسیر آن نیز ارائه گردیده است .در سال  ،3183کاظمنژاد و همکاران
در مطالعهای با عنوان بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیس بر پیامدهای سالمت مقاله ای مرتبط را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که  94درصد 10 ،درصد 01 ،درصد و  01درصد از بین  10 ،90 ،38و  01یافته ها نشان دهنده
اثر مخرب امواج الکترومغناطیس بر نقص "عملکرد کلیه -اسپرم و باروری"" ،جهش فیزیکی/شیمیایی  DNAو ژنوتوکسیتی"،
"تغییرات بیان ژن و پروتئین" و "سرطان سیستم عصبی" بود.
فرودین و همکاران در سال  3183در مطالعهای با عنوان ارزیابی پرتوگیری مردم از آنتن های ایستگاه های تلفن همراه در
کشور میزان پرتوگیری مردم از آنتنهای  BTSو مقایسۀ آن با حدود پرتوگیری مطابق با مقررات ملی و استانداردهای بین المللی
را مورد بررسی قرار دادند .اندازه گیری های مزبور در ساعات مختلف شبانه روز ،برای شرایط متفاوت نصب آنتن و دکل و در نقاط
با تراکم جمعیتی متفاوت صورت گرفت .نتایج حاکی از آن بود که چگالی توان تابشی آنتنهای  BTSدر نقاط اندازه گیری شده
بسیار کمتر از حدود استاندارد پرتوگیری است و اغلب از  4/43حد کمتر است .در مطالعهای با عنوان بررسی وضعیت انتشار عرضی
امواج مایکروویو ناشی از آنتنهای  BTSدر شهر مراغه به بررسی تاثیر این آنتنها بر سالمت عموم مردم پرداخته شد (نادری و
همکاران  .)3180در این مطالعه ابتدا فراوانی آنتنهای  BTSرا به دست آمد و سپس اندازه گیریها توسط دستگاه کالیبره شده
اسپکتران  0404روش استاندارد  IEEE STD C 95.1در میدانهای نزدیک و دور از پایه هر آنتن انجام پذیرفت .سپس داده-
های به دست آمده پس از ورود به محیط  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمونهای آماری کولموگروف -اسمیرنوف
و آزمونهای ناپارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی استفاده گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو اپراتور ایرانسل و
همراه اول در میدان نزدیک با افزایش فاصله چگالی توان افزایش یافته و در میدان دور مقادیر چگالی توان کاهش مییابد .نصیری
و همکاران در مطالعهای با عنوان بررسی وضعیت انتشار امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتنهای  BTSباند  844مگاهرتز در شهر
تهران در سال  3184به بررسی تاثیر امواج ناشی از این آنتن ها بر سالمت عموم مردم پرداختند .آنها در این مطالعه با توجه به
موقعیت مکانی آنتنهای  BTSدر سطح شهر ،چگالی توان امواج الکترومغناطیس در اطراف  01آنتن در دو میدان نزدیک و دور در
فواصل مختلف اندازهگیری کردند .اندازهگیریها با روش  IEEE STD C 95.1انجام گرفته و دادهها با نرمافزار  SPSSو با
آزمونهای واریانس یک طرفه ،کولموگروف – اسمیرنوف و کروسکال والیس انجام گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد
که در میدان نزدیک با افزایش فاصله از پای آنتن میانگین چگالی توان امواج الکترومغناطیس افزایش مییابد به طوری که از پای
دکل تا  34متری افزایش میانگین چگالی توان امواج بطئی و از فاصله  34تا  30متر کامال محسوس است .ولی در میدان دور با
افزایش فاصله از  34متر ،میانگین چگالی توان امواج الکترومغناطیس کاهش مییابد و از فاصله  344متر به بعد شیب نمودار تقریبا
خطی شده ،میزان چگالی توان به حد زمینه رسیده به گونهای که با افزایش فاصله کاهش محسوسی مشاهده نمیشود.

 -2زمینه و هدف
با این که هنوز مدارکی دال بر سرطانزا بودن امواج آنتن های  BTSدر دسترس نیست ،اما با توجه به نیاز به گسترش
شبکهها و نیز افزایش حجم اطالعات تبادلی متناسب با روند پیشرفت تکنولوژیهای انتقال داده و نگرانیهای موجود مبنی بر تاثیر
بر سالمت افراد ،مسلما ایجاد یک سیستم پایش و مانیتورینگ تشعشع در اکثر نقاط شهر الزم و ضروری است .همچنین با توجه به
افزایش چشمگیر تعداد مشترکین تلفن همراه در سال های اخیر ،تعداد ایستگاههای آنتن تلفن همراه نیز در مناطق مسکونی به
صورت امری اجتناب ناپذیر افزایش یافته است .این امر با توجه به تشعشات آنتنهای  BTSسبب نگرانیهایی بین مردم شده است
که برخی موارد نیز مشکالتی برای تاسیسات  BTSبه دنبال داشته است .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی و پهنهبندی
امواج ناشی از آنتنهای  BTSدر شهر دماوند سعی دارد تا به برخی از سواالت که در زمینه اثرات سو این آنتنها وجود دارد پاسخ
مناسبی ارائه دهد.
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 -3روش بررسی

 -4یافتهها
نتایج حاصل از بررسیهای میدانی از اهالی محلههای اطراف آنتنهای مورد بررسی عالیمی چون سردرد ،بیخوابی ،اضطراب را نشان
میدهد هر چند نمیتوان این عوارض را به طور دقیق و مشخص به آنتنها مرتبط دانست(جدول.)3
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از آنجا که امواج ناشی از آنتنهای  BTSبر سالمت مردم تاثیرگذار است لذا با توجه به این مهم ،مطالعه در بازه زمانی
پنجماهه (دی ماه 3181لغایت اردیبهشت ماه  )3189انجام گرفت و ابتدا اقدام به تهیه پرسشنامه ( 344عدد) و تکمیل آن توسط
مردم محلههای اطراف آنتنها در شهر دماوند گردید .در این پرسشنامه متغیرهایی چون سن ،جنس ،شغل ،محل زندگی ،طبقه
منزل ،فاصله تا آنتن ،جهت قرار گیری نسبت به آنتن و اطالعاتی در مورد مواردی چون سردرد ،افسردگی ،بیخوابی ،اضطراب و
عصبانیت لحاظ گردید .به منظور بررسی اثر فاصله بر میزان چگالی توان از رگرسیون و برای بررسی تفاوت معناداری بین فواصل
مختلف از آنتن از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید .پس از اندازهگیری مقادیر چگالی توان امواج ناشی از آنتنهای ،BTS
برای هر فاصله میانگینی از همه اعداد به دست آمد .با توجه به اینکه چندین آنتن در در منطقه مورد مطالعه مورد اندازهگیری
گرفتند و از توزیع مناسبی در سطح شهر نیز برخوردار بودند ،با استفاده از نرمافزار  GISو با استفاده از روش درونیابی برای تمامی
منطقه مورد مطالعه نقشه ای تهیه گردید که میزان و فاصله انتشار امواج را نمایش میدهد .در این مطالعه که از نوع توصیفی-
تحلیلی است ،آنتنهای  BTSکه تولید کننده امواج  MWبا فرکانس  844تا  3944مگاهرتز هستند ،به عنوان منابع اصلی تابش
کننده  MWدر نظر گرفته شدند .سپس اطالعات مورد نیاز مانند تعداد و محل آنتنهای  BTSبا توجه به مشخصات فنی آنها از
سازمان تنظیم قوانین و مقرارات و ارتباطات رادیویی ،سازمان حفاظت از محیطزیست ،سازمان مخابرات ایران و سایر سازمانهای
مربوطه جمعآوری گردید و با پیمایش منطقه به بررسی و تکمیل اطالعات مورد نظر پرداخته شد .اندازهگیریها با توجه به
متغیرهای مورد مطالعه به وسیله دستگاه  SPECTRAN- 4060و با استفاده از روش استاندارد  IEEE Std C 95.1انجام
گرفت .الزم به ذکر است که این دستگاه پس از روشن شدن خود به خود کالیبره میشود .اندازهگیری در فواصل ،04 ،34 ،34 0 ،4
 ،344 ،14و  344متری و در جهتهای مختلف از آنتنهای مورد بررسی قرار گرفت و برای اطمینان بیشتر ،برخی از نقاط که در
آنها اندازهگیری چگالی توان تغییر میکرد ،اندازهگیری چندین بار تکرار گردید تا به عددی ثابت و معین رسیده شود.
میدان دور آنتن به طور تقریبی از رابطه زیر به دست میآید که در آن  Dطوالنیترین بعد خطی آنتن ( )D= 1.8mو 𝜆 طول
موج می باشد (.)y= 0.33m
2
𝐷2
=𝑅
𝜆
طبق این فرمول شروع میدان دور آنتن به طور تقریبی در فاصله  34متر است.

جدول  -3درصد گزارشات و نارضایتیهای مربوط به سالمتی افراد محلی در فواصل مختلف
ضعف و بیخالی
افسردگی
عصبانیت
اضطراب
بیخوابی
سردرد
فاصله از آنتن
%344
%11
%03
%10
%344
%10
 4تا 94
%83
%00
%1.0
%10
%344
%83
 344تا 304
%04
%34
%04
%34
%94
%14
 344تا 144
%04
%30
%04
%31
%10
%04
باالتر از 344

نتایج حاصل از جدول 3نشان میدهد که در فواصل نزدیک به آنتن یعنی فواصل کمتر از  94متر ،درصد باالیی از افراد
عالیمی چون بیخوابی ،ضعف و بیحالی ،سردرد و اضطراب را گزارش نمودهاند .به طوریکه کلیه افرادی که در این فواصل مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند بیخوابی و ضعف و بیحالی را گزارش نمودهاند .کمترین میزان نارضایتی مربوط به افسردگی است که تنها
 11درصد افراد عالیم افسردگی را از خود نشان دادهاند .در فواصل  344تا  304متر نیز میزان نارضایتی در مورد عالیمی چون
سردرد ،بیخوابی ،ضعف و بیحالی بسیار باالست به گونهای که  344درصد افرادی که مورد بررسی قرار گرفتهاند ،فاکتور بیخوابی
را اظهار نمودهاند .عوامل عصبانیت و ضعف و بیحالی در این فاصله نسبه به فاصله  94متری کمتر گزارش گردیده است .در
فواصل  344تا  144متری از آنتنها  14تا  94درصد افراد سردرد و بیخوابی را گزارش نمودهاند و برای سایر فاکتورها درصد
پایینتری از افراد ناراضی بوده اند .الزم به ذکر است که تمامی فاکتورهای مورد بررسی در این فاصله نسبت به فاصله  94متری از
آنتن کاهش قابل مالحظهای را از خود نشان میدهند .به گونهای که میزان اضطراب در این فاصله  34درصد گزارش گردیده است
19

اما در فاصله  94متری از آنتن این میزان  94درصد است .در فواصل باالتر از  344متر فاکتورهای سردرد ،بیخوابی و اضطراب
همچنان در حال کاهش هستند و درصد گزارشات پایینتر از سایر فواصل هستند .به گونهای که ضعف و بیحالی که  344درصد
افراد در فواصل کمتر از  94متری گزارش نمودهاند در فواصل باالتر از  344متر درصد این گزارشات به  04درصد رسیده است.
نتایج حاصل از اندازهگیریهای چگالی توان امواج الکترومغناطیس باند  844مگاهرتز آنتنهای  BTSدر فواصل مختلف در جدول
 3گزارش گردیده است .با توجه به مقادیر این جدول ،با افزایش فاصله از آنتنهای مورد مطالعه میزان امواج الکترومغناطیس
کاهش مییابد و در فواصل  344متر به بعد مقدار این امواج بسیار کم است .بیشترین مقدار تشعشعات امواج را در فواصل  34تا 34
متری میتوان مشاهده نمود .با افزایش فاصله از  34متر ،میانگین چگالی توان به شدت کاهش مییابد .از فاصله  34تا  04متر
نمودار دارای شیب شدید و میزان چگالی توان امواج الکترومغناطیس به شدت کاهش مییابد و از فاصله  04تا  344متر شیب
نمودار مالیمتر است و و میزان کاهش کمتر است و از فاصله  344متر به بعد شیب نمودار تقریبا خطی شده است(شکل.)3
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حداکثر
3.0
3.0
0
9
3
3
4.8
4.0

جدول  -1نتایج اندازهگیری چگالی توان در فواصل مختلف
تعداد
میانگین
انحراف معیار
حداقل
09
4.9
4.00
4.9
09
3
4.90
4.0
09
3.0
4.11
3
09
1.9
1.18
3.9
09
3.3
3.01
3.3
09
4.0
4.30
4.1
09
4.1
4.30
4.3
09
4.3
4.30
4.3

فاصله
4
0
34
34
04
14
344
344

شکل  .1مقادیر اندازهگیری شده چگالی توان در مقابل فاکتور فاصله از آنتن

با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مشخص گردید که دادههای به دست آمده از توزیع نرمال پیروی نمیکنند و
بنابراین از آزمونهای ناپارامتریک برای بررسیهای آماری استفاده گردید .جهت مقایسه میانگین اندازهگیریها در فواصل مختلف
از آزمون کروسکال والیس استفاده شد .نتایج این آزمون نشان میدهد که بین میانگین اندازهگیریهای چگالی توان امواج
الک ترومغناطیس در میدان نزدیک در بین تمام فواصل ارتباط معنادار مشاهده میشود ( .)P< 0.05در نهایت با استفاده از رگرسیون
خطی بین دادهها ،مشخص شد که در میدان نزدیک متغیر فاصله تقریبا  91درصد واریانس چگالی توان امواج الکترومغناطیس را
توجیه میکند .نتایج حاصل از رگسیون نشان می دهد که فاصله تاثیر بسیار زیادی بر میزان امواج و انتشار آنها داشته و این ارتباط
به صورت غیرخطی است (شکل.)3
پس از اندازهگیری امواج ناشی از آنتنها در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه ،از تمامی نقاط در فواصل مختلف برای پهنهپندی
میزان انتشار امواج در کل منطقه مورد مطالعه استفاده گردید .شکل  1نقشه پهنهبندی تراکم چگالی ناشی از امواج آنتنهای BTS
را نشان میدهد .با توجه به این شکل مناطقی که دارای رنگ تیره یا آبی هستند کمترین میزان امواج را از خود نشان میدهند .این
مناطق فواصل بیشتر از  344متر از آنتن را نشان میدهند .مناطق روشن (زرد) نمایانگر میزان بیشتری از امواج هستند که بیشتر
در مرکز و شمال غربی منطقه مورد مطالعه به چشم می خورند .الزم به ذکر است که در این مناطق تراکم مناطق مسکونی بسیار
بیشتر از سایر نقاط است.
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اساس روش درونیابی در نرم افزار  GISیافتن مقادیر نقاط مجهول براساس نقاط معلوم است .بنابراین ،در مناطقی که اندازه-
گیریها انجام نگردیده است مانند فواصل باالتر از  344متر با توجه به نقاط اندازهگیری شده مقادیری را به خود اختصاص می-
دهند .با توجه به مقادیر به دست آمده از اندازهگیریها ،فواصل باالتر از  344متر دارای مقدار انتشار بسیار پایینی هستند ،بنابراین،
پهنه بندی برای تمامی سطح شهر همیشه با مقداری خطا همراه خواهد بود زیرا میزان انتشار امواج ناشی از یک آنتن تا کیلومترها
ادامه پیدا نمیکند .برای فایق آمدن بر این مشکل باید تعداد نقاط بیشتر و تعداد آنتنهای بیشتری مورد اندازهگیری قرار بگیرند و
همچنین باید از توزیع مناسبی در سطح شهر برخوردار باشند .در مطالعه حاضر تمامی آنتنهای منقطه مورد مطالعه مورد ارزیابی
قرار گرفتند و امکان اندازهگیری بیشتر طبیعتا مقدور نبوده و نیست .به طور کلی شکل  1نشان میدهد که در مرکز شهر و شمال
غربی که تراکم مناطق مسکونی بیشتر و تعداد آنتنها نیز بیشتر است ،میزان تراکم چگالی توان نیز بیشتر بوده و در مناطق جنوبی
که تعداد آنتنها کمتر و میزان پوشش گیاهی بیشتر است میتواند عاملی در کاهش میزان انتشار امواج باشد.

شکل  -3نقشه پهنهبندی منطقه مورد مطالعه براساس تراکم چگالی ناشی از امواج آنتنهای BTS

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از بازدیدهای میدانی و بررسی فاکتورهای مربوط به سالمتی افراد محلی در محلههای مختلف نشان داد که
درصد باالیی از افرادی که در نزدیکی آنتنها حضور دارند ازعالیمی چون بیخوابی و سردرد شکایت دارند و با افزایش فاصله از
آنتن ها درصد موارد گزارش گردیده در تمامی فاکتورها کاهش یافت .اگرچه از این گونه تغییرات تحت تاثیر فاصله تغییر کردهاند اما
نمیتوان به طور قطع این عوامل را ناشی از تاثیر امواج حاصل از آنتنها دانست زیرا اکثر مطالعات نشان دادهاند که میزان انتشار
این امواج کمتر از حد مجاز بوده و نیاز به آزمایشات پزشکی دقیقتری برای اثبات این ادعا است .عالوه بر این سازمان غذا و دارو
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همواره میزان انتشار امواج ناشی از این آنتنها را بررسی میکند و سپس مجوز الزم را برای اپراتورهای مختلف صادر میکند .نتایج
حاصل از رگرسیون بین دادههای به دست آمده نشان داد که متغیر فاصه تقریبا  91درصد واریانس چگالی توان امواج را توجیه می-
کند .بنابراین متغیر فاصله مهمترین عامل تاثیر گذار بر میزان انتشار چگالی توان حاصل از آنتنهای  BTSاست .بیشترین میزان
تراکم چگالی در فاصله  34متری از آنتن ها دیده شد که نمایانگر مقدار تاثیرات منفی حاصل از آنتنها در فواصل نزدیک است و در
فواصل دورتر نگرانی بابت تاثیر منفی این امواج وجود ندارد .الزم به ذکر است که با توجه به پایینتر بودن اندازهگیریها از حدود
مجاز نمیتوان به طور قطع نظر داد که هیچ نگرانی بابت مواجهه با امواج ناشی از این آنتنها وجود ندارد زیرا همانطور که اشاره
شد در برخی از مطالعات چگالی توان کمتر از حد مجاز نیز میتواند موجب بروز اختالالتی در بدن انسان شود .نتایج حاصل از پهنه-
بندی تراکم چگالی ناشی از آنتنهای  BTSدر سطح منطقه مورد مطالعه نشان داد که استفاده از این روش برای تعیین میزان
امواج و تاثیرات آنها در فواصل بسیار دورتر از آنتنها خیلی موثر نیست زیرا همانطور که در قسمت نتایج نشان داده شد ،در فواصل
باالتر از  344متر میزان انتشار امواج بسیار کاهش مییابد و روش پهنهبندی برای مناطقی که چندین کیلومتر از آنتنها فاصله دارند
مناسب نیست .اگرچه نقشه به دست آمده نشان میدهد که در مناطقی که تعداد آنتنها بیشتر است ،تراکم چگالی امواج نیز بیشتر
است اما از آنجا که فواصل میان آنتنها زیاد است نمیتوان به طور دقیق اعالم نمود که اعداد به دست آمده برای مناطقی که
اندازهگیری نشدهاند ،کامال منطبق با واقعیت هستند .در مطالعهای که هنس پیتر هاتر و همکاران در سال  3440در تحقیقی که به
منظور اندازهگیری چگالی توان امواج آنتنهای  BTSدر اتریش انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که چگالی توان امواج
الکترومغناطیس از  4.4443تا  0/3میلی وات بر مترمربع متغیر است .همچنین مقادیر به دست آمده از شدت میدان مغناطیسی کمتر
از مقادیر توصیه شده و مجاز هستند ( .)Hutter et al., 2006در این تحقیق تمامی اندازهگیریهای چگالی توان امواج
الکترومغناطیس ناشی از  BTSها کمتر از مقادیر مجاز هستند .بیشترین مقدار چگالی توان اندازهگیری شده در میان تمامی موارد
برابر با  9میلی وات بر متر مربع مطابق با  4/38درصد میزان مواجه مجاز استاندارد محیطی است ( .)IEEE, 2005در نهایت با
توجه به مطالعه انجام شده ،شرایط نصب و بهره برداری از آنتن های  BTSبه گونه ای است که در شرایط فعلی بر مبنای
اطالعات تایید شده توسط مجامع علمی جهانی ،مردم می توانند بدون نگرانی ،از این فناوری سودمند در برقراری ارتباطات بهرهمند
باشند .گرچه کاربرد سالمتر فناوری تلفنهای همراه با رهنمودهای موجود نیازمند به ارائه راهکارهای کم خطر و سازگار با محیط
زیست بوده و تدوین استانداردهای اجرایی با رعایت مسائل زیست محیطی و سالمت باید در اولویت قرار گیرد .همچنین با اطالع
رسانی و آگاهی دادن به مردم در جهت احتراز از موقعیتها و وضعیتهای زیان آور دستگاههای تولید کننده  EMFمیتوان اثرات
نامطلوب احتمالی تشعشعات پرقدرت را به حداقل رساند .با این حال الزم است که در مورد تامین ایمنی تشعشعی گروههای حساس
و آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ،سالمندان ،مراکز درمانی و زنان باردار تدابیر ویژه اتخاذ نمود.
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چکـیده
افزایش جمعيت و گسترش سکونتگاهها موجب افزایش توليد پسماند و ایجاد معضالت زیستمحيطی میشود وعدم
مدیریت صحيح آن مشکالت زیادی را ایجاد میکند؛ بنابراین مدیریت پسماند امر مهمی است که باید به آن توجه داشت،
پژوهش حاضر یک مقاله مروری است که به بررسی طرح جامع مدیریت پسماند میپردازد چراکه در کشور ما مسائل و
کاستیهای زیادی در این زمينه وجود دارد و نياز به مطالعات در این زمينه بسيار احساس میشود؛ بنابراین در این پژوهش
پس از مقدمه و بيان مسئله و اهميت و ضرورت به تعریف و تشریح واژههای مرتبط پرداخته شده است و در انتها
نتيجهگيری به عمل آمده است.

واژگـان کلـیدی :پسماند ،طرح جامع ،محيطزیست

 -8کارشناس معماری دانشگاه علمی کاربردی پیام شهرکرد
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 -1مقدمه
افزایش جمعيت و گسترش سکونتگاهها موجب افزایش توليد پسماند و ایجاد معضالت زیستمحيطی میشود و عدم مدیریت
صحيح آن مشکالت زیادی را ایجاد مینماید .ضرورت انجام مدیریت و برنامهریزی صحيح برای ساماندهی پسماندها ،امری
اجتنابناپذیر است و مدیران شهری به دنبال یافتن راهحلهای بهينه برای اصالح امور و مشکالت موجود مدیریت شهری از جمله
مدیریت پسماندهای شهری میباشند .چراکه یکی از مهمترین موارد مورد توجه در زمينه حفظ و ارتقای سالمت افراد در جامعه،
جمعآوری و دفع بهداشتی مواد زائد جامد است که متأسفانه گاهی به دليل استفاده از روشهای نامطلوب ،محيطزیست و سالمت
افراد جامعه را در معرض آلودگی و خطر قرار میدهد و زیانهای غيرقابلپيشبينی متعددی به بار میآورد .در این بين ارائه
روشهای علمی و آزموده شده و اقتصادی میتواند در جهت کاهش توليد ،جمعآوری ،تفکيک و دفع بهداشتی زباله تأثيرگذار باشد.
لذا؛ استقرار سيستمهای مدیریتی صحيح و منطبق با شرایط خاص هر منطقه ،در جهت حفظ و کاهش آلودگیهای زیستمحيطی و
ارتقای سالمت افراد جامعه الزامی به نظر میرسد .اگرچه مؤثرترین تدبير ،کاهش توليد زباله است؛ اما متأسفانه ،با باال رفتن
استانداردهای زندگی و بهبود شرایط اقتصادی ،تراز مصرف باالتر رفته ،ميزان خرید کاالها و درنتيجه ،توليد زباله افزایش مییابد.
بازیافت مواد نيز راهحل ایده آلی است؛ اما در عمل ،اغلب نه تجهيزات مناسب و نه امکانات زیربنایی کافی ،برای یک بازیافت کارآ
وجود دارد .حتی درصورت انجام بازیافت نيز ،یک حجم قابل توجه زباله برجا میماند که قابلاستفادهی مجدد نبوده و الزم است
بهگونهای مناسب دفع شود.
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از آغاز زندگی بشر تاکنون توليد پسماند در بخشهای مختلف خانگی ،کشاورزی ،درمانی و بهداشتی و صنعت جزء جداییناپذیر
زندگی او بوده و توليد انواع این مواد در شکلهای مختلف معضالت محيطزیستی عدیدهای را در پی داشته است .این مواد در طول
ساليان متمادی بدون توجه به اصول مهندسی و محيطزیستی ،با حداکثر بیتوجهی در زمين و آبهای پذیرنده تخليه و باعث
آلودگی آب ،خاك و هوا شده و سالمت انسان و دیگر ارگانيسمهای زنده را به خطر انداخته است (راسل .)2119 ،0مدیریت و دفع
صحيح مواد زائد مسئلهای است که از قرنها پيش فکر بشر را به خود مشغول نموده است تنوع و گوناگونی توليد مواد زائد ،ناشی از
فعاليتهای مختلف انسان و ماشين در عصر حاضر توجه بيشتر به مسئله مدیریت دفع اساسی و علمی مواد زائد بهخصوص از نوع
خطرناك آن را طلب نموده و اطالع از وضعيت شيوههای جمعآوری ،دفع و دفن مواد زائد ضرورتی گریزناپذیر جهت
برنامهریزیهای بهداشتی و جلوگيری از هدر رفتن سرمایههای ملّی میباشد (عبدلی و همکاران)0981 ،
تجربيات جهانی نشان داده است که چنانچه بر پسماندها مدیریت مناسب صورت نگرفته و این مواد با شيوههای علمی و فنی
به مواد با مخاطرات کمتر تبدیل نشوند و یا بهطور اصولی و به روش مناسب دفع نگردند ،منشأ مخاطرات بسيار زیاد و تهدیدات
فراوانی خواهند شد .این توجهات میبایست شامل انجام تمهيدات مدیریتی نظير کاهش و به حداقل رساندن توليد پسماندها در
مبدأ ،توليد کاالهایی با قابليت بازیافت بيشتر و سهلتر ،تفکيک و جمعآوری صحيح ،بازیابی و دفع اصولی آنها باشد (روکا،
 .)0981مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ ،به شيوهای اصولی و با رعایت مسائل زیستمحيطی ،یکی از مهمترین موضوعات
مورد بحث در زمينه مدیریت شهری میباشد .افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به مسائل بهداشتی و زیستمحيطی ازیکطرف و
محدودیت منابع (انرژی و مواد) در سطح دنيا و افزایش تقاضا بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه از طرف دیگر برنامهریزان
شهری را بر آن داشته است تا نسبت به طراحی و اجرای روشهای بهينهی مدیریت پسماند که بر اساس نگرش توسعهی پایدار
بوده و مسائل اقتصادی ،زیستمحيطی و اجتماعی را همزمان و در کنار یکدیگر در نظر داشته باشد ،اقدام نمایند (نورپور و
همکاران.)0982 ،
در حال حاضر در برخی نقاط دنيا و از جمله در اغلب شهرهای کشور ما دفع زباله بهصورت دفن در زیرزمين صورت گرفته و
نقش بازیافت و تبدیل مواد بهمراتب کمرنگتر شده است (منوری)0990 ،؛ که برای رفع این معضل به برنامهریزی و مدیریت
صحيح در زمينه مواد زائد جامد شهری نياز جدی میباشد و برای جبران خسارت جبرانناپذیر آن نياز به برنامهریزی و ارائه
راهکارهای بلندمدت و کوتاهمدت در زمينه مدیریت صحيح و بهينه پسماند میباشد.

1- Russell
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 -3پسماند ،مبانی و پیشینه
 -1-3تعریف پسماند
به موادی که شهروندان در حالتهای گوناگون ماده اعم از جامد ،مایع و گاز توليد میکنند مواد زائد گویند حال اگر این مواد
توليد شده جامد باشند ،پسماند تلقی میکردند .در تعریف دیگر ،کليه مواد جامدی که از نظر صاحبان آنها یا عموم مردم ،دور
ریخته و فاقد ارزش نگهداری باشند پسماند ناميده میشود؛ اما این تعریف نيز نسبی است زیرا ممکن است که از نظر سایر افراد
این مواد دارای ارزش بالقوه باشند (عبدلی.)0932 ،
برنامه محيطزیست سازمان ملل متحد 0پسماند را اینگونه تعریف میکند :اشيایی که مالکشان آنها را نمیخواهند ،یا نيازی به
آنها ندارد ،یا از آنها استفاده نمیکند و به پردازش و یا دفع نياز دارد .پسماند محصول جانبی فعاليتهای انسانی است .از لحاظ
فيزیکی ،پسماند حاوی همان موادی است که در محصوالت مفيد وجود دارد و تنها تفاوت آنها در بیارزش بودن پسماند است .در
بسياری از موارد این بیارزشی ناشی از مخلوط بودن و یا ناشناخته بودن این مواد در پسماند است .جداسازی مواد پسماند میتواند
یکی از روشهای افزایش ارزش مواد و پيدا کردن موارد کاربرد برای آنها باشد .بهطورکلی رابطه معکوسی بين ميزان اختالط
پسماند و ارزش آن وجود دارد (نورپور و همکاران .)0982 ،پسماند را میتوان بهطورکلی بهعنوان هر ماده و یا مواد که توليد ،دفع و
دور انداخته میشوند توصيف کرد .بااینحال ،عالوه بر مالحظات ماهيت حقوقی و موقعيت جغرافيایی توليد ،تعاریف مختلفی از
پسماند در شرایطی که تحت آن رخ میدهد وجود دارد (ویليام .)2110 ،2بر اساس قانون بهداشت تایلند( ،)0882پسماند شهری9
شامل زبالههای توليدشده از فعاليتهای جامعه خانههای مسکونی ،مؤسسات تجاری و کسبوکار ،بازارهای روز ،تجهيزات سازمانی
و فعاليتهای ساختوساز و تخریب بهغيراز زبالههای صنعتی میباشد (دپارتمان محيطزیست)2109 ،0

مشکالت متناسب با مدیریت پسماند از زمانی که زندگی بشر از شکل جوامع کوچنشين و شکارچی بهصورت جوامع شهرنشين
تبدیل گردید ،وجود داشته است .ابداعات فنی در خصوص حذف آشغال و پسماندهای انسانی همچون ساختمانهایی جهت امحاء
زائدات ،در ممالک هند ،مصر و چين از اوایل قرون دوم و سوم پيش از ميالد مسيح با شروع عصر شهرنشينی به کار گرفته شده
است (ملوسی .)0890 ،0شروع مدیریت پسماند در ایران را میتوان مصادف با تأسيس اولين شهرداری در کشور در سال 0281
دانست .در آن زمان در ایران نيز همانند سایر نقاط دنيا ،پسماند مادهای زائد تلقی میشد که تنها الزم بود از محيط زندگی انسانها
دور شود؛ بنابراین در نقاط پرجمعيت ایران مشکالتی مشابه آنچه ذکر شد بهوضوح مشاهده میشد .از اوایل دهه  0911با
فعاليتهایی که شهرداریها در شهرهای بزرگ برای گسترش و توسعهی خدمات شهری آغاز کردند ،نشانههایی از تحول در
سيستم مدیریت پسماند در ایران مشاهده شد .پسازآن و تا به امروز گرچه تالشهای فراوانی برای ارتقای شيوههای مدیریتی و
تشکيالتی و سازماندهی انجام گرفته است و پيشرفتهای مشهودی در همه زمينهها مشاهده میشود ،اما هنوز با سيستمهای
مدیریت پسماند در کشورهای صنعتی دنيا فاصله قابلتوجهی وجود دارد (نورپور و همکاران.)0982 ،
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 -2-3تاریخچهی پسماند

 -3-3تقسیمبندی پسماندها
پسماندها به پنج گروه تقسيم میشوند:

-

پسماندهای عادی :به پسماندهایی گفته میشود که بهصورت معمول از فعاليتهای روزمره انسانها در شهرها ،روستاها
و خارج از آنها توليد میشود .از قبيل زبالههای خانگی و نخالههای ساختمانی.
پسماندهای پزشکی (بيمارستانی) :به کليه پسماندهای عفونی و زیانآور ناشی از بيمارستانها ،مراکز بهداشتی ،درمانی،
آزمایشگاههای تخصصی و سایر مراکز مشابه گفته میشود.
پسماندهای ویژه :به کليه پسماندهایی گفته میشود که به دليل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناك از قبيل،
سمی بودن ،بيماریزایی ،قابليت انفجار یا اشتعال ،خورندگی و مشابه آنکه به مراقبت ویژه نياز داشته باشد.
پسماندهای کشاورزی :به پسماندهای ناشی از فعاليتهای توليدی در بخش کشاورزی گفته میشود از قبيل فضوالت،
الشه حيوانات ،محصوالت کشاورزی فاسد یا غيرقابلمصرف
1- UNEP
2- Williams
3- MSW
4- Department of Environment
5- Melosi
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-

پسماندهای شهری :مواد زائد شهری ،مخلوطی از مواد زائد خانگی و تجاری که در یک منطقه شهری توليد میشود.

پسماندهای صنعتی :به کليه پسماندهای ناشی از فعاليتهای صنعتی و معدنی ،پسماندهای پاالیشگاهی ،صنایع گاز،
نفت و پتروشيمی و نيروگاهی و امثال آن گفته میشود از قبيل برادهها ،سرریزها و لجنهای صنعتی.
بازیافت :بازیافت فرآیندی است که طی آن مواد ،جمعآوری و جداشده و بهمنزلهی مواد خام برای توليد محصوالت
جدید به کار گرفته میشوند .بازیافت معموالً چهار مرحله دارد؛ نخست جمعآوری مواد که قابل بازیافتاند مانند شيشه،
فلز ،کاغذ ،پالستيک و مواد غذایی؛ دوم جداسازی این مواد در ظروف مختلف ،سوم فرآیندهایی که این مواد را دوباره
قابل استفاده میسازد (مانند خمير کردن کاغذ یا نایلون و تبدیل دوباره آن به کاغذ و نایلون) و چهارم بازاریابی،
خریدوفروش و استفاده از کاالیی که از مواد بازیافتی ساخته شده است .چرخش ،بازیابی ،جداسازی بعضی از مواد (مثل
شيشه) از مواد زائد جامد و پردازش آن بهنحویکه دوباره بهعنوان مواد مفيد در کاربرد اوليه یا کاربردهای دیگر
مورداستفاده قرار گيرند (نيستانی.)0980 ،

 -3-4سلسلهمراتب مدیریت مواد زائد جامد
کاهش،0

مجدد2

بازیافت9
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گزینه مدیریت مواد زائد را
و
استفاده
سلسلهمراتب مدیریت زباله توسط سه  Rتعریفشده ،یعنی
0
طبقهبندی میکنند و بر حداکثر استفاده از منابع با حداقل توليد زبالههای حاصل تمرکز میکنند (برنامه محيطزیست ملل متحد ،
 .)2110سه  Rبه کاهش مقدار زباله توليدشده ،استفاده مجدد از اقالم قبل از اینکه خود بهعنوان زباله گماشته شود و بازیافت اقالم
وقتیکه آنها به زباله تبدیل میشوند اشاره میکند .شرح ویژه این موضوع در سلسلهمراتب مدیریت زباله شامل پيشگيری یا
کاهش ،استفاده مجدد ،بازیافت و کمپوست ،بازیابی انرژی و در نهایت دفن میباشد .در اغلب کشورها ،اولویتبندی مؤلفهها در
سلسلهمراتب مشابه است -دادن اولویت اول به پيشگيری از توليد پسماند ،پسازآن استفاده مجدد ،بازیافت (از جمله کمپوست و
بازیابی مواد) ،بازیابی انرژی و کاهش ضایعات از طریق روشهایی از قبيل سوزاندن و در نهایت دفن (برنامهی محيطزیست ملل
متحد .)2110 ،پيشگيری از توليد زباله باالترین پله را در سلسلهمراتب مدیریت مواد زائد اشغال میکند که شامل :کاهش مقدار زباله
توليدی؛ کاهش اثرات زیستمحيطی و بهداشت عمومی همراه زبالههای توليدی و کاهش در مقدار مواد مضر موجود در محصوالت
میشود (کميسيون اروپا)2101 ،0

 -4مدیریت پسماند
مدیریت پسماند فرایندی است که بهموجب آن ترکيب استراتژیکی از روشها به کار گرفته میشوند تا تنظيم زباله از منبع
توليد تا نقطه دفع نهایی به نحو احسن انجام شود و هدف ،حفظ یک محيط امن و هميشه سالم با حداقل هزینه است(ژانگ و
همکاران )2101 ،1هدف از مدیریت جامع پسماند ،بهينه کردن سامانه مدیریت پسماند است .انتخاب اجزای سامانه مدیریت جامع و
تعيين درصد سهم هریک از اجزاء در سامانه مدیریت مواد زائد جامد به عوامل مختلف وابسته است ،تعيين اجزاء و درصد هر یک از
بخشهای نظام مدیریت جامع نيازمند سامانه پشتيبان تصميمگيری 3است که بهطور کمی و بر اساس آثار محيطزیستی و اقتصادی
هر یک از اجزاء ،مدیران و تصميم گيران را در انتخاب اجزاء و ساماندهی نظام مدیریت یاری دهد .مدیریت پسماند ،بهعنوان یکی
از مسائل کليدی محيطزیستی مطرح است و به همين سبب تقاضای روزافزونی برای تجزیهوتحليل و مقایسه کارایی و اثرات
محيطزیستی و فنی سياستهای مختلف مدیریت پسماند وجود دارد .چنين کاری را میتوان با ابزارهای ارزیابی محيطزیستی 9انجام
داد .ابزارهای مختلفی بهمنظور ارزیابی سامانه مدیریت پسماند وجود دارد که میتوان به مميزی محيطزیست ،8ارزیابی اثرات
محيطزیستی ،01ارزیابی احتمال خطر ،00تحليل جریان مواد ،منابع 02و ارزیابی چرخه حيات 09اشاره کرد (رفيعی و همکاران.)0999 ،
1- Reduse
2- Reuse
3- Recycle
4- UNEP
5- European Commission
6- Zhang et al.
)7- DSS (Decision Support System
8- Environmental Assessment Tools
9- Environmental Audit
10- Environmental Impact Assessment
11- Risk Assessment
12- Substance/Material Flow Analysis
)13- LCA (Life Cycle Assessment
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 -1-4مدیریت جامع پسماند در کشورهای درحالتوسعه (شهری)
هدف اصلی مدیریت پسماند نظارت ،جمعآوری ،پردازش و امحاء پسماند توليدشده توسط مردم به شيوه ای اقتصادی و با
رعایت اصول زیستمحيطی و اجتماعی میباشد (هانا و همکاران)2100 ،0
افزایش مقدار زباله نيازهایی فوری در زمينه ی وجود یک سيستم مدیریت موثر به وجود آورده است که خدماتی قابل اعتماد
در مقابل سيستم موجود که قادر به پاسخگویی به تقاضای فعلی نمیباشد ،مهيا نماید ،بهطور کل از دیدگاه خدماتی ،مدیریت
پسماند بهعنوان یک خدمت عمومی زیستمحيطی به حساب می آید (ساخولتمن و شارپ.)2101 ،2
بهبود عملکرد مدیریت پسماند ،یک جزء حياتی در مدیریت شهری کارآمد میباشد اما نياز به سرمایه گذاری باال در جهت
استفاده از نيروی کار ،تجهيزات و زیرساخت ها ودیگر عوامل هزینه ای دارد .بهطورکل مدیریت پسماند باید درخدمت تمامی
شهروندان بوده و در ایجاد یک سيستم بهتر جهت بهبود کيفيت زندگی شهروندان موثر باشد (فریتز.)2111 ،9
یکی از مهمترین مسائل زیستمحيطی کشورهای درحالتوسعه مدیریت پسماند شهری است .معضل مربوط به پسماند به
دليل رشد سریع جمعيت و گسترش شهرنشينی در اکثر نقاط آسيا ،آمریکای التين و آفریقا بيش از گذشته موجب نگرانی های
مختلف شده است .اگرچه ماهيت مسائل مدیریت پسماند شهری در کشورهای درحالتوسعه تا حدود زیادی مشابه کشورهای
صنعتی است ،ولی شرایط خاص فرهنگی ،اعتقادی ،اقتصادی ،محيطی و اقليمی این کشورها باعث تفاوت هایی و شاید مشکالتی
در اداره این سيستم ها گردیده است.
مهمترین مسائلی که در ارتباط با مدیریت مواد زائد جامد در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد عبارتند از:
 عدم تناسب ظرفيت سيستم جمعآوری مواد زائد با جمعيت زیر پوشش سيستم؛ عدم بازدهی کافی سرویس خدمات شهری و مدیریت مواد زائد شهری؛ محدودیت در به کارگيری بخشهای رسمی و غيررسمی در فعاليتهای بازیافت مواد؛ مشکالت ویژه در ارتباط با دفع نهایی پسماند؛ -مشکالت مربوط به جمعآوری و دفع پسماند خطرناك شهری (نورپور و همکاران.)0982 ،
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مدیریت پسماندها بهعنوان یکی از ارکان مهم در توسعه پایدارمیباشد که با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال 0999
مورد توجه بسياری از نهادها و دستگاه ها بوده و تالشهای زیادی برای جلوگيری از آلودگی آب و خاك حاصل از مدیریت ناصحيح
و بعضاً اشتباه پسماندها در حال انجام شدن است .در مدیریت پسماند همانطور که به سخت افزارهایی همچون محل های دفن،
ماشين های مناسب برای حمل پسماندها و مراکز و تأسيسات مناسب برای بازیافت و تصفيه پسماندها می بایستی توجه کرد ،لزوم
طرح ریزی و برنامهریزی کاربردی ،ایجاد سازوکارهای نظارتی و اطالعاتی و برنامهریزی تخصصی از دیگر ابزاری است که بيشک
بدون دسترسی به آنها دستيابی به استقرار یک سيستم یکپارچه مدیریت پسماند ممکن که با استفاده از نرم افزار های مدیریتی
قابل حصول است نمیباشد (ملوسی.)0890 ،
ضرورت هاو مهمترین دالیل اهميت مدیریت پسماند را میتوان به شرح زیر ارائه نمود.
 حفظ منابع طبيعی زمين :از دهه ( )0831به دليل نگرانی ها در مورد نرخ باالی مصرف منابع محدود مواد و انرژی کرهزمين.
 جلوگيری از آلودگی محيطزیست :آلودگی حتی در مقادیر کم آن باعث تغيير در وضعيت محيطزیست (اتمسفر ،آب وخاك و  )...می گردد و بهطور حتم با ورود پسماند به چرخه طبيعت (مانند نشت شيرابه از محل های دفن به سفره های
آب زیرزمينی و سایر موارد) محيطزیست به ویژه فضاهای شهری دچار آسيب جدی میشود؛ لذا نياز فوری به یک
استراتژی جامع جهت مدیریت پسماند برای کاهش فشار وارد بر محيطزیست ،با هزینه های مقرون به صرفه وجود
دارد.
 اتخاذ رویکرد یکپارچه و جامع کاهش پسماند توليدی و یا مدیریت پسماند توليدشده به روشی پایدار محيطزیستی واقتصادی با توجه به سيستم جهان طبيعت و یا محيط های شهری نيز از ضرورتهای توجه به مدیریت پسماند میباشد.
 برنامهریزی و سامان دهی نظام مالی مراحل مختلف مدیریت پسماند یکی از مهمترین ضرورت توجه به سيستممدیریت پسماند میباشد (نورپور و همکاران.)0982 ،

1- Hanna et al.
2- Sukholthaman, & Sharp
3- Fritz
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 -2-4مشکالت موجود در راه رسیدن به مدیریت پسماند صحیح
بهطورکلی مشکالت موجود در راه رسيدن به مدیریت صحيح در مورد پسماندها را میتوان بهصورت زیر خالصه نمود:
 -0مشکالت فرهنگی مانند لوکس نگری به موضوع مدیریت پسماند ،فرهنگ ناکافی جداسازی و تفکيک و فرهنگ نامناسب
در توليد پسماندها و بسته بندی.
 -2مشکالت اجرایی مانند کاهش سطح اطالع رسانی و درك آئين نامه اجرایی در الیه های مختلف مدیریتی و اجرایی،
افزایش نياز به گسترش خدمات پشتيبانی ،تخصصی و آموزشی ،فاصله زمانی طوالنی در ارتباطات،
 -9محدودیت های تخصصی نظير نيروی انسانی ،آزمایشگاه و ،...زمان بر بودن ساخت تأسيسات پایه مورد نياز ،دشواری ایجاد
هماهنگی در الیه های مختلف سازمانی و مدیریتی و نياز به تخصيص بودجه و اعتبارات الزم (عسگری و ترابی.)0991 ،

 -3-4وضع موجود مدیریت پسماند در کشور ایران
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در حال حاضر وضعيت مدیریت پسماندها در کشور را میتوان بهصورت زیر خالصه نمود:
 عدم اطالع ارکان مدیریت پسماند نظير توليدکنندگان ،بخش جمعآوری و غيره از مسئوليت های مرتبط و پيامدهاینامطلوب آن مانند گسترش آلودگی زیستمحيطی ،افزایش هزینه ها ،افزایش مخاطرات ایمنی و بهداشتی.
 پيچيدگی طبقه بندی و شناسایی پسماندها برای توليدکنندگان پسماند مانند تعيين کدهای بازل ،شناسایی خصوصياتخطرزایی پسماندها ،تعيين مالحظات نگهداری و ذخيره سازی پسماندها.
 ناهمگونی عملکرد بخشهای اجرایی مدیریت پسماند با قوانين مدیریت پسماند کشور مانند مدیریت متفاوت بخشهایاجرایی در هر سازمان و ناهماهنگی بين سازمآنها و وزارتخانه در اتخاذ استراتژی
 عدم امکان نظارت مناسب بر چرخه مدیریت پسماند مانند نبود سيستم ثبت و ضبط اطالعات و صدور بارنامه ،فقدانسيستم ردیابی و کنترل مسير انتقال ،پراکندگی و گستردگی منابع توليد پسماند،
 وجود سازمآنهای مدیریتی مجزا و متفاوت اثرگذار بر مدیریت پسماند ،وجود مشکالت گسترده در تهيه و دسترسی بهاطالعات،
 به روزنبودن آمار توليد پسماند و عدم وجود تفکيک و مدیریت مجزای پسماند تداخل مسئوليت حيطه های کاری مانند عملکرد موازی و غيرفراگير ،شفاف نبودن استراتژی های تدوین شده و استفادهاز معيارهای متفاوت در شرایط یکسان (عسگری و ترابی)0991 ،
برخی دیگر از ویژگیهای مدیریت پسماند در ایرآنکه به آن اشاره شده عبارتند از
 نبود برنامه های جامع و عملياتی و عدم وجود هدف گذاری های خاص فقدان سامانه نظارتی بر فعاليت های تفکيک عدم هماهنگی بين بخشی در شهرداری های مناطق و تعدد مراجع تصميم گيری تبيين نشدن اهداف مشخص و پایدار زمان بندی شده عدم نگرش نظام مند به طرح و اعمال نظرات سليقه ای و غير کارشناسانه در تصميم گيری ها فقدان پشتيبانی های الزم تأمين امکانات ،تجهيزات و منابع مالی مناسب برای انجام کار عدم تأمين خودروهای کافی جهت جمعآوری پسماندهای خشک از سوی پيمانکاران بازیافت عدم وجود سامانه بهداشتی جمعآوری پسماندهای خشک عدم تمایل شهروندان جهت نگهداری طوالنی مدت پسماندهای خشک در منزل عدم جمع آور به موقع پسماندهای خشک توسط پيمانکاران بازیافت عدم پوشش کافی در خصوص تحویل مخازن و کيسه های جمعآوری پسماندهای خشک به شهروندان  -عدم ارائهآموزش کافی مورد نياز و اطالع رسانی نامناسب به خانوارها و عدم فرهنگ سازی مناسب
 نبود زیر ساخت های مناسب اجرائی در باالدست و صنایع بازیافت در پائين دست طرح تفکيک اقتصادی نبودن بازیافت به خاطر یارانه های انرژی و ... نبود قوانين تشویقی و تنبيهی (همانند اروپا) مثال در ایتاليا اگر یک شيشه در زباله تر خانوار پيدا شود  001یورو جریمهمیشوند.
 نبود قوانين ممنوعيت دفن زباله (مانند آمریکا) ،موجب شده که برای تفکيک ،تالش اقتصادی و فرهنگی بيشتری راشاهد باشيم (گل نظری و همکاران.)0981 ،

 -4-4تولید زباله در ایران
توليد ساالنه زباله های شهری ایران بيش از  01ميليون تن است .متوسط سرانه توليد زباله های شهری در ایران  201کيلوگرم
در سال است .بيشترین توليد سرانه زباله مربوط به پایتخت کشور تهران میشود؛ در این شهر به ازای هر نفر تا  001کيلوگرم زباله
شهری در سال توليد میشود .زباله های آلی با حجمی نزدیک به  31%بزرگ ترین گروه زباله های شهری ایران را تشکيل می
دهند ،رتبه های بعدی به پالستيک  ،%01مقوا  %9و فلز  %9اختصاص دارند .در خصوص زباله های صنعتی توليد زباله در صنعت
نفت ،گاز و پتروشيمی بهطور خاص چالشی کليدی است .بعضاً این زباله ها در رده زباله های خطرناك قرار می گيرند و الزم است
فرآیندهای خاص تصفيه و بازیافت در مورد آنها انجام شود (کارگاه مدیریت پسماند ایران و آلمان.)2103 ،

 -5-4گزینه های موجود برای توسعه بیشتر مدیریت پسماند ایران
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نقاط شروع بسياری برای مدرن سازی مدیریت پسماند ایران وجود دارد .توصيه های مربوط به نحوه عملکرد هم به
ساختارهای سياسی موسسه ای و شرایط حاشيه ای و همچنين ظرفيت تصفيه و دفع معطوف میشود .اقدامات زیر این قابليت را
دارند به ایجاد سيستم مدیریت پسماندی پایدار و یکپارچه در ایران کمک شایانی کنند:
 اقدامات آموزشی و نيز خدمات مشاوره و بازآموزی در سطح ملی و محلی قادرند به ظرفيت سازی در مراجع مربوطکمک کنند.
 اجرای سيستم جامع و گسترده تفکيک زباله های آلی شهری از مبدأ بهعنوان پيش نيازی برای بازیافت مواد وکمپوست
 با تکيه بر سيستم های موجود جمعآوری و تحویل (چيزی مانند اصفهان) ،میتوان این رویکردها را در سراسر کشوربرای افزایش ميزان تفکيک از مبدأ استفاده کرد
 کمپين های تبليغاتی دولتی هدفمند با هدف اطالع رسانی به شهر وندان باعث بهبود ميزان بازیافت مواد میشود معرفی سيستم های پذیرش آگاهانه مسئوليت دربرابر محصول برای ارتقای بهره وری منابع بهخصوص برای موارد زیر: خودروهای قدیمی ،پسماندهای بسته بندی ،ضایعات الکتریکی و الکترونيکی استفاده از زباله به شکل سوخت جایگزین در کارخانه سيمان؛ درحال حاضر سياست گذاران ایرانی این موضوع را موردبحث قرار داده اند؛ بااینحال این مورد نباید روی بازیافت زباله تأثير بگذارد ،چرا که این امر نسبت به بازیافت حرارتی
اولویت دارد
 تطبيق با سيستم های تضمين کيفيت فرآیندهای کمپوست سازی و تخمير ساخت تاسيسات برای استخراج و بهره برداری از گاز حاصل از دفن زباله -توسعه و اجرای مفاهيم مقابله با زباله های صنعتی (خطرناك) (آیزنگر و اشتوك)2103 ،0

 -6-4مدیریت بازیافت زبالههای الکترونیکی در ایران
در ایران ساالنه حجم وسيعی از قطعات الکترونيکی از رده خارج ميشوند اگر چه هنوز بهصورت رسمی آماری برای مقدار این
زباله ها اعالم نشده است .تا کنون در ایران اقدامی برای بازیافت اصولی این زباله ها صورت نگرفته است و سرنوشت وسایل
الکترونيکی از رده خارج درست مشخص نيست .وسایل الکترونيکی از جمله رادیو ،تلویزیون و رایانه با توجه به سرعت باالی رشد
فناوری ،در بسياری از موارد حتی قبل از پایان عمر مفيدشان از رده خارج می شوند .در ایران نيز تعداد زیادی از این دست وسایل
در انبارها وجود دارد .هم اکنون بسياری از دانشگاه های بزرگ ،شرکت ها و برخی ادارات دولتی هر از چند گاهی وسایل
الکترونيکی از رده خارج خود را به قيمت بسيار نازلی به حراج میگذارند .در اغلب شهرهای بزرگ برنامه ی مشخصی برای
جمعآوری زبالههای الکترونيکی وجود ندارد .در نتيجه وسایل الکترونيکی خانگی عمدتا یا به همراه دیگر زبالههای شهری
جمعآوری شده ،سوزانده یا دفن می شوند و یا اینکه توسط افرادی که وسایل دست دوم را خریداری می کنند ،جمعآوری می شوند
و پس از تعمير دوباره به فروش می رسند و یا قطعات سالم آنها جدا شده و مورد استفاده قرار می گيرند .در این ميان تنها در تعداد
اندکی از شهرهای ایران مانند مشهد مکآنهایی بهمنظور جمعآوری زبالههای الکترونيکی خانگی در نظر گرفته شده است .گرچه
هنوز برنامهای مدون برای بازیافت زبالههای جمعآوری شده در هيچ کجای ایران وجود ندارد (فروندی و همکاران)0980 ،

1- Isengher & shtook
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 -7-4چالش های حاکم بر مدیریت کالن پسماند کشور
استراتژی مدیریت پسماندها توسط سازمان حفاظت محيطزیست بهعنوان یک نقشه راه تهيه گردید .بی تردید این اقدام بيانگر
نقش نظارتی سازمان بوده و اجرای آن منوط به تامين بودجه و همکاری دستگاههای ذیربط خواهد بود .به هر ترتيب در رابطه
مدیریت پسماندهای کشور (پسماندهای پنج گانه) چالشهائی وجود دارد که در ادامه به مهم ترین این چالش ها پرداخته میشود:
 -0عدم همکاری صدا و سيمای جمهوری اسالمی (رسانه های ملی) و سایر رسانه ها و سازمانهای متولی در زمينه فرهنگ
سازی ،در راستای آشنایی مردم در مقوله پسماند (در ماده  1قانون صراحتا به وظيفه قانونی صدا و سيما و همکاری باسایر ارگانها
اشاره شده است)
 -2عدم یکپارچگی و همکاری فرابخشی برخی وزارتخانههایی که در قانون و آیين نامه اجرائی به آنها اشاره شده است.
 -9عدم تامين منابع مالی و تخصيص اعتبارات الزم جهت اجرایی شدن طرحها طی زمانبندی اعالم شده
 -0عدم توان تخصصی الزم در امور مدیریت پسماند کشور
 -0عدم وجود نقشه راه اجرائی مصوب
 -1عدم تعریف شاخص های عملکرد دستگاه های اجرائی مناسب در امور مدیریت پسماندها (روکا)0981 ،

 -8-4قانون مدیریت پسماندها در ایران
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قانون مدیریت پسماندها در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بيستم اردیبهشت  0999مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ
 0999/9/8به تایيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره  09280مورخ  99/9/03مجلس شورای اسالمی در  29ماده برای اجرا
ابالغ گردید در این قانون وظایف وزارتخانه ها و سازمآنهای ذیربط مشخص گردیده است .آیين نامه اجرایی آن نيز در سال 0998
مشتمل بر  98ماده به تصویب رسيد و الزم االجرا گردید .با توجه به اهميت موارد ذکر شده در قانون وظيفه ماده  29آن مبنی بر
نظارت عاليه سازمان بر اجرای آن ،مقرر گردید مشکالت موجود و برنامه های مورد نياز در اجرا و کاهش معضالت مدیریت پسماند،
سازمان طرح جامع را تهيه نموده و به تصویب برساند.

 -9-4سند ملی محیطزیست و مدیریت پسماندها
به توجه به مقوله محيطزیست در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  0010هجری شمسی ،نشان دیگری از
اولویت بخشی نظام اسالمی به این موضوع مهم است .سند چشم انداز آميزه ای از داوری های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعيت
های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و محيطزیستی جامعه است که تهيه و تنظيم آن ،از آن رو که پيش بينی و ترسيم روندهای
ممکن و مطلوب آتی را ميسر می سازد ،میتواند به اتخاذ موضع و تعيين شيوههای برخورد با حوادث و اتفاقات ،کمک شایانی نموده
و بهره برداری درست و بهينه از منابع و فرصت ها را امکان پذیر نماید .اهميت محيطزیست در این سند در قالب عبارت "بهره
مندی از محيطزیست مطلوب" برای جامعه ایرانی درج شده است .با توجه به اهداف دیگر سند مانند توسعه اقتصادی ،ارتقاء
فرهنگ و اخالق و  ...میتوان رویکرد ایجاد تناسب ميان نهادهای اجتماعی ،اقتصادی و تعادل بوم شناختی را از این چشم انداز
استنتاج کرد .بدیهی است دستيابی به اهداف محيطزیستی سند چشمانداز ،مستلزم برنامهریزی هدفمند و اجرای دقيق آن طی
سالهای باقی مانده است.
در همين راستا ،فلسفه تهيه سند حاضر با عنوان "سند ملی محيطزیست" ،در واقع تدوین یک نقشه راه برای حصول به
محيطزیست مطلوب در افق چشم انداز  0010است .بدون شک اصالح زیرساخت های فکری و نگرش برنامهریزان نسبت به
جایگاه و اهميت محيطزیست در روند توسعه پایدار کشورها ،از اولویت باالیی برخوردار است و برنامه های توسعه ،زمانی ميتوانند به
اهداف مورد نظر دست یابند که برنامهریزان و مجریان آن بر ظرفيت های محيطی ،نيروهای انسانی و فضاهای فرهنگی عنوان
بستر و ابزار توسعه وقوف کافی داشته باشند (روکا.)0981 ،

نتیجهگیری و پیشنهادات
امروزه مدیریت پسماند بهعنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری و ضروری ترین محور های توسعه پایدار مطرح
میباشد .افزایش روزافزون حجم پسماندها از یک سو و تنوع آنها از سوی دیگر بر پيچيدگی شرایط و نحوه جمعآوری و دفع
آنها می افزاید  .در کشور مانيز گام هایی در این راستا بر داشته شده است و قوانين مربوط به مدیریت پسماند تدوین شده است ،با
این وجود هنوز کاستیهای زیادی در این زمينه به چشم می خورد و نتایج مطلوبی در این زمينه حاصل نشده است .مدیریت مواد
زائد و کاهش مخاطرات ناشی از آنها در اغلب موارد یک استراتژی اقتصادی است که در نهایت اهداف بهداشتی و زیستمحيطی
را نيز با کيفيت مطلوب تأمين خواهد نمود .در کشور ما ساالنه مقدار زیادی پسماند توليد میشود و رشد ساالنه آن نيز قابل توجه
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میباشد .سازمان دهی مدیریت پسماند در ایران ساختاری سلسلهمراتبی دارد و مهم ترین دست اندرکاران کشوری وزارتخانه ها یا
ادارات محيطزیست و سازمآنها وابسته به آنها است.
از آنجا که بازیافت بازگشت سرمایه های خدادادی و طبيعی است ،بدیهی است که تفکيک ،جمعآوری و بازگرداندن آنها به
چرخه طبيعت نقش مؤثری در اقتصاد و خودکفایی جامعه ایفا خواهد کرد .هدف از طرح تفکيک پسماند این است که ضایعات
خشک پيش از تبدیل به پسماند و با صرفه جویی ناشی از مدیریت پسماند بخش مهمی از ثروت های دور ریخته شده را یک بار
دیگر به چرخه توليد و مصرف باز گرداند .با اجرای طرح تفکيک پسماند میتوان از هدر رفت بخش عمده ای از منابع و ثروت های
ملی جلوگيری کرد .حال باید توجه کرد که چگونه کشورهای دیگر مانند ژاپن ،آلمان یا سوئيس به موفقيت در حوزه ی مدیریت
پسماند دست افته اند تا بتوان از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در این زمينه استفاده کرد و بتوان راه کارهای مفيدی ارائه
نمود .روشهای نوین بازیافت ،عالوه بر نجات محيطزیست و جلوگيری از نابودی تدریجی ،به اقتصاد شهر و کشور کمک کرد .این
واقعيت هنوز در کشور ما به درستی اجرا نشده است .هر چه پيش تر می رویم زمين برای دفن پسماند کمتر پيدا میشود و پسماند
رو به فزونی می رود.
امروزه موفقيعت سيستم مدیریت پسماند به ميزان مشارکت مردم و مسئوليت پذیری در تفکيک از مبداءبستگی دارد بنا برین
عنصر اصلی موفقيعت سيستم مدیریت پسماند افراد جامعه میباشند .احساس مسئوليت شهروندان همچنين آموزش به کودکان خود،
نقش مهمی در کاهش بازیافت دارد اگرچه بدون داشتن سيستم مکانيزه مجهز بازیافت از پسماندها بهطور کامل انجام نمیشود؛
بنابراین در کشوری مانند کشور ایران مرحله ی اول برای داشتن یک مدیریت پسماند موفق فرهنگ سازی و تغيير رفتار افراد
جامعه نسبت به پسماندها و زباله هاست ،همچنين استفاده از تجارب کشورهای دیگر و تغيير در ساختار حمل و نقل و استفاده از
سيستم های مکانيزه ی پيشرفته در مرحله ی دوم میتواند به این موضوع در کشور کمک نماید .عالوه بر این موارد توجه و اجرای
درست قوانين و همچنين انجام مطالعات بيشتر در این زمينه راه کارهایی است که برای دست یابی به موفقيت در مدیریت پسماند
ضروری بنظر میرسد.
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