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چکـیده
اجرای سیستمهای مدیریت محیطزیست ،با عملیاتی کردن استراتژیهای توسعه پایدار ،موجب بهینهسازی مصرف منابع،
کاهش اثرات زیستمحیطی ،و در نتیجه افزایش پایداری سیستم میشود .یکی از الزامات اصلی مدیریت محیطزیستی،
ارزیابی اثرات محیطزیستی و یک روش مناسب جهت ارزیابی اثرات محیطزیستی ،ارزیابی چرخه حیات است .این روش با
تجزیهوتحلیل یک محصول یا فرآیند در طی تمام مراحل عمر آن اطالعات جامعی در مورد اثرات محیطزیستی ناشی از
مصرف منابع و تولید ضایعات ،و گزینههای بهبود و بهسازی سیستم مورد مطالعه ارائه میکند .توسعه پایدار در معادن
مستلزم به حداقل رساندن مصرف منابع ،تولیدات ضایعات و اثرات زیستمحیطی ناشی از آنها میباشد .در این پژوهش
معادن زغالسنگ پروده طبس ،بهعنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده است .بهطورکلی ،مهمترین عوامل
زیستمحیطی در معادن زغالسنگ شامل تولید باطله معدنی ،پساب معدنکاری و انتشار گاز زغال میباشد .برای بهبود
کارایی چرخه تولید و کاهش بار زیستمحیطی معادن ،برنامهریزی در راستای افزایش نرخ بازیافت باطلهها ،بازچرخش
پساب معدنکاری و استحصال گاز متان ضروری بهنظر میرسد .نتایج این ارزیابی ،میتواند توسط تصمیمگیران در
برنامهریزی استراتژیک توسعه صنعت معدنکاری ،ارزیابی اثرات معدنکاری زغالسنگ بر شاخصهای توسعه پایدار کشور و
مدیریت مؤثر منابع تجدیدناپذیر مورد استفاده قرار گرفته ،و در نهایت تبدیل به استراتژیها و اقدامات مدیریتی توسعه
پایدار گردد.
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زغالسنگ مادهای استراتژیک در توسعه صنعتی و اقتصادی جهان است .با وجود برخورداری ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز،
توسعه و بهرهبرداری از معادن زغالسنگ دارای اهمیت استراتژیک فوقالعادهای برای کشور است .در سند چشمانداز توسعه کشور،
صنعت فوالد بهعنوان اصلیترین چرخه فعالیت صنعتی و تأمینکننده نیاز اولیه کلیه صنایع کشور و الزمه هر نوع فعالیت عمرانی
محسوب گردیده است .با توجه به وابستگی شدید صنعت فوالد به زغالسنگ و محدود بودن عمر این منابع ،اهمیت استراتژیک
این ماده معدنی آشکار میشود .صنعت زغالسنگ ،جزو صنایعی است که باالترین میزان مصرف منابع و تولید ضایعات را
دارد( ،)Feng et.al,2010لذا بهرهبرداری از معادن زغالسنگ موجب شکنندگی و ناپایداری محیطزیست میشود .تحقیقات
جهانی در زمینه توسعه پایدار بر کاهش حداکثری اثرات محیطزیستی فعالیتهای صنعتی تأکید دارد .گزارش توسعه پایدار
معدنکاری و مواد معدنی ( )MMSDدر سال  2000بیان کرد که "هدف از توسعه پایدار در معدنکاری ،حداکثر کردن رفاه نسل
کنونی است ،بهطوریکه منافع و هزینههای آن عادالنه توزیع شود بدون اینکه پتانسیل آن برای برآورده کردن نیازهای نسل آینده
کاهش یابد( .)IIED & WBCSD, 2002اجرای سیستمهای مدیریت محیطزیست و پیروی از الزامات و قوانین مرتبط با
محیطزیست ،با هدف پیشگیری از اثرات محیطزیستی در معادن زغالسنگ از اهمیت باالیی برخوردار است .اجرای سیستمهای
مدیریت محیطزیست در معادن زغالسنگ ،با عملیاتی کردن استراتژیهای توسعه پایدار ،موجب کاهش اثرات زیستمحیطی،
استفاده معقوالنه از مواد در طول چرخه حیات آنها و در نتیجه افزایش پایداری سیستم میشود( Burchart-Korol et al.,
 .)2014یک رویکرد مؤثر در مدیریت محیطزیست ،ارزیابی چرخه حیات است .ارزیابی چرخه حیات در تولید محصوالت ،فرایندها و
خدمات طی چرخه کامل حیات یعنی از مرحله استخراج مواد خام تا توزیع ،مصرف ،بازیافت و دفع ضایعات را شامل میشود( Suh
 .)and Rousseaux, 2002این رویکرد با به حداقل رساندن مصرف مواد خام و انرژی و نیز اثر تمامی ضایعات از نظر کمی و
کیفی ،ابزاری برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار فراهم میکند .در سالهای اخیر ،مطالعات متعددی در زمینه ارزیابی چرخه حیات
معدنکاری زغالسنگ انجام شده است .در تاریخچه تحقیق تا سال 2015نتایج ارزیابی چرخه حیات معدنکاری زغالسنگ ،بهعنوان
بخشی از زنجیره تولید انرژی و بدون مشخص کردن عوامل تعیینکننده ارزیابی زیستمحیطی ،بیان میشد و هیچ نتیجهای در
مورد انتشار گازهای گلخانهای و خسارات مربوط به عملیات استخراج زغالسنگ وجود نداشت .بعالوه هیچ روشی برای ارزیابی
عملکرد زیستمحیطی معادن وجود نداشت که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فرایندهای تولیدی معادن بر محیطزیست را بررسی
نماید( .)Zuwała, 2012; Sahle & Potting, 2013در سال2015روش نوینی برای ارزیابی بهرهوری محیطزیستی
فرآیندهای تولید در معادن ( )Czaplicka-Kolarz et.al,2015و در سال 2012الگوریتمی برای ارزیابی تمام جنبههای توسعه
پایدار با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه حیات در معادن زغالسنگ ارائه شد( .)Burchart-Korol et.al,2016ارزیابی چرخه
حیات ،پتانسیل باالیی در شناسایی گزینههای بهبود و بهسازی صنعت معدنکاری دارد ،و در سالهای اخیر ،بهعنوان یکی از
ابزارهای کارآمد ارزیابی محیطزیستی و پشتیبانی از تصمیمگیری در ارتباط با تحلیلهای استراتژیک جنبههای مختلف عملکرد و
بهرهوری چندجانبه سیستم صنعتی ،مورد توجه محققین قرار گرفته است )Mangena & Brent, 2006( .با استفاده از ارزیابی
اثرات چرخه حیات ،عملکرد محیطزیستی را با ارزشهای اقتصادی معادن زغالسنگ افریقای جنوبی مقایسه کردند .آنها ارزیابی
چرخه حیات را روشی کاربردی جهت مقایسه عملکرد زیستمحیطی با ارزشهای اقتصادی دانستند و دریافتند که روشهای
مختلف استخراج معادن تأثیرات محیطزیستی متفاوتی دارند )Ditsele, 2010( .اثرات محیطزیستی استخراج معادن روباز
زغالسنگ امریکا را با ارزیابی چرخه حیات ،برآورد نمود .او بیان کرد که جهت تدوین استراتژیها و سیاستهای بهرهبرداری پایدار
از معادن زغالسنگ ،ایجاد پایگاه دادههای چرخه حیات زغالسنگ از اهمیت زیادی برخوردار است .او استراتژیهای استحصال گاز
متان و احیای زمین را با هدف کاهش اثرات تغییر اقلیم و افزایش بهرهوری انرژی در معادن پیشنهاد نمود .در تحقیق دیگری
( )Ditsele & Awuah-Offei, 2012تأثیر خصوصیات معدن بر اثرات چرخه حیات معادن زغالسنگ روباز در آمریکا مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که معیارهای اقتصادی تأثیر قابلتوجهی بر کاربری زمین ،مصرف منابع و تغییر اقلیم دارد و
معدنکاری در مقیاس بزرگ ،موجب افزایش بهرهوری انرژی و زمین میشود )Roychoudhury & Khanda, 2016( .در
مطالعه خود بهمنظور بررسی کاربرد ارزیابی چرخه حیات در معدنکاری زغالسنگ دریافتند که عامل کلیدی پیادهسازی مدیریت
محیطزیستی ،بهبود مستمر است که با تفکر چرخه حیات قابلدستیابی است و ارزیابی چرخه حیات میتواند برای کمک به
تصمیمگیری در مورد مسائل محیطزیستی توسط جامعه ،دولت و شرکتها بکار گرفته شود .در مطالعه دیگری Burchart-Korol
 ))et al., 2016مدل ارزیابی چرخه حیات معدنکاری زغالسنگ را ارائه دادند .آنها دریافتند که مهمترین اثرات محیطزیستی در
اثر انتشار گازهای گلخانهای ،و به علت استفاده از سوختهای فسیلی ،انتشار گاز متان ،مصرف برق و تولید حرارت در صنایع فوالد
روی میدهد .آنها برای کاهش اثرات محیطزیستی ،روشهای جلوگیری از آلودگی و استفاده از سوختهای جایگزین را پیشنهاد
دادند )Adiansyah et al., 2017( .در پژوهشی ،استراتژیهای مدیریت پسماند معادن زغالسنگ استرالیا را با استفاده از ارزیابی

چرخه حیات ،مقایسه کردند .آنها انرژی الکتریکی مصرفی در معادن زغالسنگ را مهمترین عامل انتشار آالیندهها عنوان کردند و
مدیریت باطلههای معدن زغالسنگ را بهعنوان راهکاری جهت کاهش تنشهای محیطزیستی پیشنهاد دادند .در تحقیق دیگری
در چین ( )Zhang et al., 2018چرخه حیات معادن زغالسنگ رو باز را ارزیابی نمودند .آنها دریافتند که ذرات گرد و غبار
مؤثرترین عامل اسیدی شدن و گرمایش جهانی است و ارتقای تکنولوژی معدنکاری با افزایش کارایی تجهیزات و حملونقل ،تأثیر
قابلتوجهی بر کاهش اثرات محیطزیستی خواهد داشت .در پژوهش اخیری که در برزیل انجام شد()da Silva et al., 2018
اثرات گازهای گلخانهای معادن زغالسنگ روباز با استفاده از ارزیابی چرخه حیات برآورد شد .نتایج نشان داد که سوخت دیزل
مهمترین عامل انتشار دیاکسید کربن ،متان و آمونیاک است و ارزیابی چرخه حیات معدنکاری زغالسنگ میتواند نقش مهمی در
اجرای اقدامات مربوط به کاهش اثرات داشته باشد.
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حوضه زغال دار طبس شامل چهار ناحیه پروده ،مزینو ،نایبند وآبدوغی ،با وسعتی بالغبر  30000کیلومترمربع و ذخایر اکتشافی
بیش از  2میلیارد تن زغالسنگ کک شو و حرارتی ،غنیترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب میگردد که حدود 42
درصد ذخایر زغالی کشور را در خود جای داده است و تولید زغالسنگ این حوضه به میزان حدود  2میلیون تن در سال با کل تولید
زغال از سایر معادن ایران برابری میکند (نجویدی و همکاران .)1393 ،ناحیه زغال دار پروده با وسعت  1200کیلومترمربع و ذخیره
زمینشناسی  1.5میلیارد تن زغالسنگ کک شو ،یکی از چهار ناحیه حوزه زغالی طبس و بزرگترین حوضه زغالسنگ کک شو
ایران است که در غرب استان خراسان جنوبی و در فاصله  45کیلومتری جنوب شرقی شهر طبس در محدوده عرضهای جغرافیایی
´  32°50تا ´  33°05درجه شمالی و طولهای جغرافیایی´  52° 75تا ´  54°15درجه شرقی واقع شده است .شکل( )2موقعیت
معدن زغالسنگ پروده را در کشور ،استان و شهرستان نشان میدهد.

شکل  -2موقعیت معدن زغالسنگ پروده طبس

این ناحیه به وسیله چند گسل بزرگ ،به  5بلوک معدنی کوچک تر تقسیم شده است .اطالعات مربوط به هر بلوک معدنی در
جدول( )1ارائه شده است.
جدول -1مشخصات ناحیه زغال دار پروده
بلوک معدنی

وسعت ()km2

ذخیره زمین شناسی(میلین تن)

پروده I

50

90

پروده II

20

92

پروده  IIIو IV

250

449

پروده شرقی

100

590
9

ساالنه مجموعا  1.2میلیون تن زغالسنگ از معادن پروده طبس استخراج میشود ،که 900هزارتن آن به صورت مکانیزه و
400هزارتن به روش سنتی ،بهرهبرداری میشود .زغالسنگ خام استخراج شده جهت فراوری و کاهش خاکستر ،به کارخانه
زغالشویی پروده که در فاصله یک کیلومتری از معدن قرار دارد انتقال می یابد .این کارخانه ،اولین کارخانه زغال شویی تمام
مکانیزه ایران است و با تولید ساالنه 200هزارتن زغالسنگ فرآوری شده(کنسانتره) ،بزرگترین واحد زغالشویی کشور محسوب
میشود .بهطور کلی محصوالت کارخانه زغالشویی شامل :کنسانتره ( 10.5درصد خاکستر) ،زغال میانی( 25تا  30درصد خاکستر) و
باطله( 40تا 45درصد خاکستر) میباشد .باطله حاصل از کارخانه به دو شکل دانه درشت و ریزدانه به ترتیب در سد باطله و سد
رسوبگیر انباشته می شوند .باطلههای درشت به محلی در  2کیلومتری کارخانه زغال شویی منتقل و انبار و باطلههای ریز در فضای
پشت کارخانه زغال شویی رها می شوند .کنسانتره برای تولید کک متالورژی به کارخانه کک سازی طبس در مجاورت معادن پروده
فرستاده میشود و کک نیز برای تولید فوالد به روش کوره بلند به ذوب آهن اصفهان منتقل میشود .در مجاورت کارخانه کک
سازی نیروگاه بازیافت حرارتی قرار دارد .عالوه بر این نیروگاه طبس نیز بهعنوان اولین نیروگاه زغالسنگ سوز ،در حال راه اندازی
است.

 -2-2کاربرد ارزیابی چرخه حیات در مدیریت زیست محیطی معادن زغالسنگ
یکی از الزامات اصلی مدیریت محیطزیست ،ارزیابی اثرات محیطزیستی میباشدد( .)Staš et.al,2015ارزیدابی چرخده حیدات
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بهعنوان یک روش مناسب جهت ارزیابی اثرات محیطزیستی یک محصول ،فرایند یا خدمات ،تمام مراحل عمر آن شدامل اسدتخراج
مواد خام ،تولید ،توزیع ،مصرف ،بازیافت ،استفاده مجدد و دفع نهایی را دربر می گیرد( Finkbeiner,2006؛.)Roy et al.,2009
این رویکرد قادر است تا عالوه بر در نظرگرفتن عواملی که مستقیما محیطزیست را تحت تأثیر قرار می دهند ،اثرات
غیرمستقیم مرتبط با تولید مواد خام و انرژی مورد استفاده را نیز ارزیابی نماید( .)Burchart-Korol et al., 2014در روش های
سنتی ،منابع پس از استخراج ،جهت تولید محصول در صنعت استفاده شده و در نهایت بهعنوان پسماند در محیط رها می شوند .در
مقابل در روش مدیریت پسماند با رویکرد چرخه حیات ،ابتدا سعی بر این است که زائدات کمتری تولید گردد و بعد از تولید ،با
اعمال پردازش هایی ،حداکثر استفاده از آنها میشود .با اجرای سه اصل مهم مدیریت زیست محیطی شامل :کاهش ،استفاده
مجدد و بازیافت در معادن ،منافع زیست محیطی و اقتصادی -اجتماعی زیادی حاصل میشود(شکل .)1کاهش از مبدأ مؤثرترین
فاکتور میباشد که مربوط به جریان ورودی و خروجی از سیستم و با هدف کاهش مصرف ماده و انرژی ،و کاهش تولید ضایعات در
طی فرایندهای استخراج ،پردازش و بهرهبرداری از معادن است .استفاده مجدد مربوط به رویه است و زائدات و مواد استفاده شده با
هدف افزایش زمان کارایی ،بهعنوان منابع مواد اولیه مورد استفاده مجدد قرار می گیرند .بازیافت مربوط به نحوه خروج مواد از
سیستم است .از طریق عملیاتی کردن استراتژیهای بازیافت ،خروج مواد از سیستم بهعنوان پسماند ،تا حد ممکن کاهش یافته و
منابع مجددا در دسترس قرار می گیرند.

شکل -1مدیریت پسماند با رویکرد چرخه حیات
ارزیابی چرخه حیات عمدتاً بهعنوان ابزار حمایتی جهت مقایسه گزینه های مختلف تصمیمگیری و انتخاب بهترین گزینه برای حفظ محیط
زیست بکار می رود( .)Hellweg et al., 2004; Sikdar, 2003کمیته فنی ایزو در سال  ،2002با ارائه دو استاندارد مدیریت
محیطزیست در مورد اصول و الزامات ارزیابی چرخه حیات ،چارچوب اجرای آن را در 7مرحله شامل -1تعیین هدف و دامنه تحلیل -2 ،جمع
آوری و تحلیل دادههای مربوط به پارامترهای ورودی و خروجی (سیاهه)-3 ،ارزیابی اثرات -7 ،تفسیر نتایج ،تبیین
نمود( .)Durucan,et.al,2006مراحل ارزیابی چرخه حیات در شکل( )2نشان داده شده است( International Organization for
.)Standardisation, 2006
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شکل :2چارچوب مراحل ارزیابی چرخه حیات []21

 -3-2ارزیابی چرخه حیات در محدوده مورد مطالعه

-1-3-2تعیین مرز سیستم و دامنه ارزیابی
اولین مرحله شامل تعیین هدف و مشخص کردن مرز سیستم مورد مطالعه است که با مرور نتایج تحقیقات مرتبط با فرآیندهای
بهرهبرداری از زغالسنگ و بررسی ویژگیهای معادن ،تعیین میشود .مرز سیستم شامل تمام فرآیندهای واحد در محدوده سیستم
معدن زغالسنگ است .دامنه فرایندهای ارزیابی چرخه حیات در معادن زغالسنگ پروده در شکل ( )3نشان داده شده است.
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در این پژوهش ،چرخه حیات زغالسنگ ،جهت مدیریت محیطزیستی معادن زغالسنگ پروده مورد ارزیابی قرار گرفته است .به
این منظور مولفه های کلیدی ارزیابی چرخه حیات شامل :مرز سیستم ،بار محیطزیستی شامل منابع مصرف شده و پسماندهای
تخلیه شده به محیط زیست ،اثرات محیطزیستی ،و روشهای بهبود و اصالح وضعیت موجود ،بررسی می شوند.

شکل :3دامنه فرایندها و جریآنها در چرخه حیات زغالسنگ
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 -2-3-2تجزیهوتحلیل سیاهه چرخه حیات
در این مرحله داده های الزم برای مطابقت با اهداف تعریف شده مطالعه ،جمع آوری میشود که شامل شناسایی پارامترهای
ورودی(منابع مورد استفاده) و خروجی(ضایعات تولید شده) سیستم مورد مطالعه است .زغالسنگ بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با
بسیاری از فرآیندهای صنعتی در ارتباط است .این ارتباطات ،اطالعات جامعی از سیاهه چرخه حیات زغالسنگ بدست میدهد.
مراحل تولید محصول نهایی در معادن زغالسنگ ،در طی چهار فرایند اصلی انجام میشود :فرایندهای مقدماتی(حفاری و
آمادهسازی) ،فرایندهای بنیادی(استخراج و فرآوری) ،فرایندهای کمکی(تهویه ،زهکشی متان ،حمل و نقل) و فرایندهای
همراه(مصرف منابع و تولیدضایعات) ،که هر کدام از آنها ،به فرآیندهای واحدی با دادههای ورودی و خروجی مشخص تقسیم می
شوند .عناصر ورودی و خروجی بر اساس تجزیهوتحلیل تمام فرایندهای تولیدی در معدن زغالسنگ ،انتخاب می شوند و شامل
مواردی هستند که حداقل در یکی از فرآیندها وجود داشته باشد ،و قابل اندازه گیری یا حداقل قابل پیشبینی با احتمال باال باشد.
عناصر ورودی و خروجی فرآیندهای واحد معادن زغالسنگ به ازای تولید یک تن زغالسنگ خام در جدول( )3محاسبه شده است.
جدول :3منابع ورودی و خروجی سیستم معادن زغالسنگ پروده
جریان
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ورودی

خروجی

محصول

فرایندها

عناصر

واحد

زغالسنگ
آب
برق
گازوئیل

Ton

L

الوار چوب

kg



3






انتشار متان
گرد و غبار
باطله
لجن
بار اسیدی پساب
()Cl+SO4
کنسانتره

مقدماتی

L
kWh




m

kg
Ton
Ton



بنیادی

کمکی










kg



Ton



جمع
همراه



1
530
31
9.9
29










2.42
0.21
0.73
0.19
0.27
0.39

 -3-3-2ارزیابی اثرات محیطزیستی معدنکاری زغالسنگ
فعالیت های معدنی میتواند باعث تخریب منابع طبیعی ،بر هم خوردن تعادل اکولوژیک و گسترش آلودگی محیطزیست
شود( .)Hilson & Basu,2003با در نظر گرفتن اینکه محیطزیست یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار میباشد ،لذا باید
تأثیرات این فعالیت ها شناسایی و راهکارهایی جهت برطرف کردن یا کاهش آنها ارائه شود .زغال خام استخراج شده از معادن
جهت فرآوری و حذف خاکستر (ترکیبات معدنی و آلی) ،تحت عملیات زغالشویی قرار گرفته ،و زغالسنگ پردازش شده به محل
مصرف ،انتقال می یابد .در طی تمامی این فرایندها اعم از استخراج ،فراوری ،حمل و نقل و مصرف زغالسنگ ،مقادیر زیادی
ضایعات آالینده بر جای می مانند .بهطورکلی ،مهمترین عوامل زیستمحیطی در معادن زغالسنگ شامل تولید باطله معدنی،
فاضالب و پساب معدنکاری و انتشار گاز زغال میباشد( .)Mangena and Brent,2006, Durucan,2006مدیریت ضایعات و
آالیندهها نیازمند در نظر گرفتن موارد متعددی همراه با جنبههای زیستمحیطی و اقتصادی است(.)Jonek-Kowalska,2014
اگر این عوامل به درستی مدیریت نشود ،تهدیدی جدی برای محیطزیست و عامل محدود کننده ای برای پیشرفت این صنعت
خواهد بود(.)Wang, 2010
الف -اثرات باطلهها :ایران بهعنوان یک کشور درحال توسعه ،ناگزیر به توسعه معادن و بهرهبرداری روزافزون از این بخش
است .از این رو حجم باطلههای تولید شده نیز بسیار زیاد خواهد بود .باطله یکی از مهمترین محصوالت جانبی در فرآیند معدنکاری
زغالسنگ است و انباشت آن اثرات محیطزیستی جدی بر جای می گذارد .باطلههای معدنی از منابع تولید زهاب اسیدی هستند.
پیریت و پیروتیت از فراوانترین کانی های سولفیدی موجود در باطلههای معدنی هستند ،که در نتیجه اکسیداسیون ،موجب انتقال و
رهاسازی فلزات سمی و یون های سولفاته به جریان آب های سطحی و زیرزمینی و محیط اطراف می شوند(.)Blowes, 1997
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تجزیة باطلههای زغالسنگ میتواند موجب افزایش گرما و احتراق خود به خودی شود( )Skarzynska, 1995و با انتشار گازهای
سمی مانند دی اکسید گوگرد ،مونوکسید کربن ،فلوئور ،کلر و آرسنیک در هوا ،مانع رشد گیاه ،تشدید اثر گلخانهای ،و تخریب الیه
اوزن شود( .)Chen et al.,1998در معادن زغالسنگ پروده ساالنه یک میلیون تن باطله تولید میشود که 400هزارتن آن باطله
خشک و 300هزارتن نیز به صورت پسماند لجن میباشد .انباشت باطلههای زغالسنگ در مدت زمان طوالنی عالوه بر بوجود
آوردن مشکالت محیطزیستی ،فضای زیادی را اشغال میکند بهطوریکه هر 1000مترمکعب از باطله زغالسنگ به 70مترمربع فضا
نیاز دارد(.)Haibin & Zhenling,2010
ب -اثرات فاضالب و پساب :یک جنبه دیگر مهم محیطزیستی در معدنکاری زغالسنگ ،تولید میزان زیادی پساب
است،که عالوه بر پساب خروجی از داخل تونل استخراج ،شامل پساب صنعتی کارخانه زغالشویی و فاضالب بهداشتی
است( .)Dulewski et.al,2010پساب زهکش شده از مناطق معدنی به علت خاصیت اسیدی ،موجب آلودگی منابع آب و اختالل
در مناطق وسیعی از سرزمین و زیستگاههای وابسته به آن میشود( .)Jonek-Kowalska & Turek, 2013پساب زغالشویی
نیز که در طی مراحل فرآوری زغالسنگ تولید میشود غالبا ماهیت اسیدی داشته و حاوی یون های منیزیم ،پتاسیم ،سدیم،
کلسیم ،منگنز ،آلومینیم ،آهن و سولفات است .زهاب اسیدى معدن یکی از مهمترین عوامل آلودگی معادن زغالسنگ به شمار می
آید که آب های سطحی و زیرزمینی را تحت تأثیر قرار میدهد .زهابهای اسیدی به وسیله اکسیداسیون و هیدرولیز سولفیدهای
فلزی (بویژه پیریت) ،در الیههای نفوذ پذیر آب و یا در باطلههای انباشت شده برروی سطح زمین ،تشکیل میشود که موجب
تشکیل انواعی از سولفات های آهن آبدار ،ایجاد خاصیت اسیدی و متعاقبا شستشوی بیشتر فلزات میشود.
ج -انتشار گاز زغال :در حال حاضر اغلب عملیات استخراج معادن زغالسنگ در زون گاز دار صورت می گیرد .گاز زغال
حاوی مقدار قابل توجهی متان و مقدار کمی هیدروکربن های سنگین تر از متان و غیره است .از آنجا که درصد باالیی از آن را گاز
متان تشکیل داده ،لذا آن را گاز متان می نامند( .)Mazzotti et al., 2009گاز خروجی از معادن پروده شامل  92.2درصد گاز
متان است .معادن زغالسنگ پروده جزو معادن بشدت گاز دار هستند و مناطق متان خیز در مرکز و جنوب غربی کانسار در اعماق
بین50تا 250متر قرار دارند ( .)Molayemat & Mohammad Torab, 2017با توسعه معادن و عمیق تر شدن آن ،میزان
گازخیزی و یه تبع مسائل و مشکالت ناشی از آن در معادن زغالسنگ افزایش می یابد( .)Bryner,2005دبی خروجی گاز متان
از یک توده سنگ اشباع شده در معدن پروده ،حدود  12.5مترمکعب بر دقیقه است که در حال حاضر توسط مکنده به سطح منتقل
شده و در هوا انتشار می یابد .انتشار گاز متان یکی از بزرگترین خطرات طبیعی در طی عملیات معدنکاری زغالسنگ
است( .)Krause & Krzemień,2013; Ju et.al,2016با توجه به اینکه اثر گلخانهای گاز متان  25برابر بیشتر از دی اکسید
کربن است( ،)Jiang et al., 2018لذا جمع آوری این گاز جهت جلوگیری از انتشار به اتمسفر و استفاده بهینه از آن ضروری
میباشد.

 -4-3-2تفسیر
ارتقای فرایندهای متابولیک صنعتی و بهبود کارایی چرخه تولید و کاهش بار زیسدتمحیطدی ،نیازمندد برنامدهریدزی و تددوین
استراتژیهایی است .توسعه زنجیرههای صنعتی با ارزش افزوده باال ،موجب صرفه جویی در مصدرف مندابع طبیعدی ،آب و اندرژی،
کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و افزایش بهرهوری و پایداری صنایع تولیدی خواهد شد .برای دستیابی به این اهدداف در معدادن
زغالسنگ ،افزایش نرخ بازیافت باطلهها ،بازچرخش پساب معدنکاری و استحصال گاز متان ضروری بهنظر میرسد.
الف -بازفراوری باطلهها :با توجه به کیفیت زغالسنگ و کاربردهای محدود آن ،مقدار زیادی باطله در طول آمادهسازی و
استفاده از آن تولید میشود .بهطور متوسط  22.5درصد از کل زغالسنگ استخراج شده از معادن پروده ،از طریق زغال شویی
اولیه ،بهعنوان باطله به هدر می رود و مورد استفاده قرار نمی گیرد .این میانگین باالی تولید باطله ،عمدتا به علت وجود خاکستر و
گوگرد در الیههای زغالسنگ است .عالوه بر آن الیههای شیل ،ماسه سنگ و آهک که معموالً با زغالسنگ استخراج میشوند
نیز بر ایجاد ناخالصی تاثیرگذارند .بهمنظور افزایش بهرهوری ،می توان از باطلهها در موارد متعددی از جمله :پوشاندن سد باطله،
خنثی سازی زهکش اسیدی معدن ،ترمیم فرونشست زمین ،تولید کودهای ارگانیک ،تولید سوخت ،تولید مصالح ساختمانی و
زیرسازی جاده ها ،استفاده نمود .در حال حاضر ،تنها حدود 30درصد از باطلههای زغالشویی ،بازفرآوری شده و به زغالسنگ
حرارتی تبدیل میشود .ارزش حرارتی باطله مربوط به ماسرال های آن (هیدروژن ،کربن ،نیتروژن و سولفور) میباشد که حدود 30
درصد آن را تشکیل میدهد(قائدی حیدری و همکاران .)1399،ارزش حرارتی زغال حرارتی بازفراوری شده از باطله ،حدود
9مگاژول/کیلوگرم ،معادل یک سوم انرژی حاصل از سوخت زغال خام میباشد .لجن حاصل از زغالشویی نیز ارزش حرارتی باالیی
معادل 3.2مگاژول/کیلوگرم دارد ،بهطوریکه اگر تمام لجن تولید شده بهعنوان سوخت نیروگاه سوزانده شود ،ساالنه انرژی معادل
 300میلیون کیلووات ساعت برق تولید میشود.
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ب -تصفیه و بازچرخش پساب :بهمنظور استفاده مجدد از منابع آب ،باید جریان پساب خروجی معادن را کنترل ،تصفیه
و به سیستم بازگردانیم .روشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی در تصفیه فاضالب وجود دارد .اصل اساسی در تمامی روش ها،
جداسازی مواد مضر یا تبدیل آن به مواد بی ضرر است .هزینه استفاده از آب حاصل از تصفیه ،حدود50درصد کمتر از آب خام
است( )Du & Hua,2010که نه تنها موجب صرفه جویی در هزینه ها و کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی میشود بلکه
میزان تخلیه فاضالب به محیط را در حد استاندارد نگه داشته و از بروز آلودگی محیطزیست پیشگیری میکند .شرکت زغالسنگ
پروده طبس با اجرای طرح بازیابی آب ،به نتایج مطلوبی در بهینهسازی مصرف آب دست یافته است .در حال حاضر جریان پساب
معدنی ،جهت تصفیه وارد الگون های بتونی ته نشینی  1000مترمکعبی میشود و روزانه 350مترمکعب پساب تصفیه شده از فرآیند
معدنکاری ،وارد کارخانه زغالشویی میشود .فرایند تولید کنسانتره در کارخانه فرآوری زغالسنگ به مقدار آب زیادی نیاز دارد
بهطوریکه جهت شستشوی هر تن زغال خام حدود  190لیتر آب مصرف میشود .میزان آب مصرفی در کارخانه زغالشویی حدود
350هزار مترمکعب در سال است .برای جداسازی آب از دستگاه فیلترپرس استفاده میشود و لجن حاصله ،جهت جداسازی آب از
مواد جامد به حوضچه های ته نشینی با ظرفیت  75هزارمتر مکعب منتقل میشود .آب به مدار مصرف کارخانه زغالشویی بر
میگردد و مواد جامد ته نشین شده ،در ضلع شمال غربی کارخانه انباشته میشود .در حال حاضر حدود 92درصد پساب زغالشویی
به میزان 120هزارمترمکعب در سال بازیابی می شوند .واحد تصفیه خانه ،فاضالب بهداشتی با ظرفیت  300متر مکعب در روز،
حدودا 40درصد فاضالب های بهداشتی را تصفیه میکند .پساب تصفیه شده ،در فرایندهای استخراج و فراوری زغالسنگ ،اطفای
حریق ،آبیاری فضای سبز ،اجرای سیستم مه پاش روی محل های انباشت زغالسنگ جهت کاهش گرد و غبار در منطقه قابل
استفاده است.
ج -استحصال گاز متان :استخراج متان راهکاری منطقی جهت افزایش بهرهوری انرژی حرارتی و کاهش آلودگی
است( .)Su et al., 2005زهکشی گاز متان که گاززدایی زغالسنگ نیز نامیده میشود به عمل انتقال و بیرون کشیدن گاز موجود
در الیه های غال¬سنگ و الیه های متصل به آن گفته میشود .نظر به اینکه کشور لهستان یکی از کشورهای پیشرو و دارای
سابقه طوالنی در امر معدنکاری بخصوص معادن زغالسنگ میباشد ،لذا شرکتهای لهستانی  zok IIو  PGMعهده دار پروژه
زهکشی متان در شرکت زغالسنگ پروده طبس شدند .با اجرای طرح گاز کشی متان از معدن زغالسنگ طبس که بیشترین حجم
ذخیره زغال در ایران را داراست ،تنها در یک کارگاه استخراج حدود  12.9میلیون متر مکعب گاز قابل استحصال خواهد بود .عملیات
معدنکاری زغالسنگ ،فرایندی بسیار انرژی بر است .بهطوریکه برای راه اندازی تجهیزات از جمله ماشین آالت استخراج ،تسمه
نقاله ،کارخانه زغالشویی و فن های تهویه به انرژی الکتریکی زیادی نیاز دارد .با استفاده از تجهیزات فناوری تولید برق از متان
زهکشی شده از معادن زغالسنگ ،مانند موتورها و توربین های گازی ،و سلول های سوختی ،می توان از این گاز جهت تولید
انرژی الکتریکی استفاده نمود .در صورت توسعه این پروژه ،می توان از گاز استحصال شده ،عالوه بر مصرف در سایت معدن( کوره
های خشک کن زغال ،گرمایش ،برق مصرفی و غیره) ،برای فروش گاز به خط لوله سراسری ،نیروگاه و صنایع شیمیایی استفاده
نمود .اجرای این پروژه و استخراج به موقع گاز متان ،باعث ایجاد محیط معدنکاری ایمن گردیده و انتشار گازهای گلخانهای و
انرژی مصرفی در طی فرایندها را کاهش میدهد (.)Somers & Schultz, 2010
مولفه های کلیدی ارزیابی چرخه حیات شامل عناصر ورودی و خروجدی از سیسدتم ،اثدرات محدیطزیسدتی ناشدی از آنهدا و
اقدامات کنترلی در هر مرحله از چرخه حیات زغالسنگ در جدول( )3ارائه شده است.

 -3محدودیت های ارزیابی چرخه حیات
این رویکرد ،با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به شرایط محلی و منطقه ای ،میتواند در ارزیابی اثرات محیطزیستی صنایع مختلف
کاربرد داشته باشد( .)Potting & Hauschild, 1997; Moriguchi & Terazono, 2000با این حال محدودیتهدای ایدن
ابزار نیز باید در نظر گرفته شوند .کمبود دادهها بهعنوان یک محدودیت قابل توجه در کاربرد ارزیدابی چرخده حیدات صدنایع مطدرح
است( .)González et al., 2002; Durucan et al., 2006این وضعیت برای معادن زغالسدنگ نیدز صدادق اسدت .کمبدود
اطالعات در اتباط با مواد منتشر شده از استخراج زغالسدنگ ،مصدرف اندرژی ،فرآینددهای معددنی ،اندواع تجهیدزات و سدوخت و
همچنین عدم تمایل عمومی در به اشتراک گذاری داده ها و اطالعات ،و همچنین تفکر محدود در زمینه چرخه حیات صنایع معدنی
میتواند بهعنوان دالیل اصلی عقب ماندن کاربرد های ارزیابی چرخده حیدات در معددن زغدالسدنگ باشدد( & Awuah-Offei
 .)Adekpedjou,2011آزمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر 5پایگاه داده ای برای ارزیابی چرخه حیدات محصدوالت مختلدف
دارد .این پایگاه داده ،اطالعات جامعی در مورد کاربرد زغالسنگ در تولید برق دارد اما دادههای مربدوط بده فدرآورده هدای معددن
زغالسنگ و جریآنهای مهم محیطزیستی محدود است .مطالعات ارزیابی چرخه حیات در زمینه معدنکاری زغالسنگ میتواند بده
پر کردن شکاف داده ای سیاهه چرخه حیات و کاهش اثرات محیطزیستی کمک نماید .در حال حاضر ،هیچ پایگاه داده ای در مدورد
1

سیاهه چرخه حیات محصوالت زغالسنگ وجود ندارد( .)Burchart-Korol et al.,2016عواملی نظیر عدم قطعیت نتایج ناشدی
از اثرات تجمعی ( ،)Lindeijer, 2005نبود استاندارد مشخص در انتخاب واحددهای انددازه گیدری( ،)Olsen et al, 2001نبدود
استاندارد واحد در تعیین مرزهای سیستم ( ،)Stewart,2005آگاهی محدود در مورد روش شناسدی ارزیدابی چرخده حیدات معدادن
( )Middleton & McKean, 2005و کمبود متخصصین و منابع مالی محدود ( )Hoskins,2005از جملده محددودیت هدای
استفاده از این ابزار در معادن می باشند.
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معادن و صنایع معدنی از پویاترین بخش های صنعتی در جهان به شمار می روند و در عین حال ،با تخریب و تخلیه منابع
طبیعی ،موجب بر هم خوردن تعادل اکولوژیک و ناپایداری محیطزیست میگردد .با توجه به اینکه ایران برای پیشرفت خود ناچار به
توسعه معادن است ،لذا برای توسعه پایدار صنعت معدن کشور الزم است تا جنبههای محیطزیستی معدنکاری مورد ارزیابی قرار
گیرد .ارزیابی چرخه حیات ،روش جامعی برای ارزیابی فعالیتهای معدنکاری است و میتواند جهت ارزیابی اثرات معدنکاری بر
شاخصهای توسعه پایدار و مدیریت مؤثر منابع تجدیدناپذیر ،از منظر برنامهریزی استراتژیک توسعه صنعت معدنکاری مورد استفاده
قرار گیرد .این روش با استفاده از مؤلفه های میزان مصرف منابع ،تولید ضایعات و انتشار آالیندهها به محیطزیست ،اطالعات
جامعی جهت شناخت اثرات نامطلوب زیستمحیطی ارائه میدهد .نتایج این ارزیابی ،میتواند بهعنوان یک گام کلیدی در تدوین
معیارهای مدیریت محیطزیست معادن زغالسنگ برای تعیین اولویتها و تصمیمگیری در مورد استراتژیهای پیشگیری از
آلودگی ،حفاظت از منابع و کمینهسازی ضایعات به کار روند .در این تحقیق ،چرخه حیات معادن زغالسنگ پروده طبس مورد
ارزیابی قرار گرفت .بهرهبرداری از معادن زغالسنگ در مراحل مختلف اثرات مخرب زیادی بر محیطزیست وارد میکند .شناسایی
اثرات محیطزیستی و ارائه و راه حل ها و اقدامات مناسب جهت مدیریت مؤثر و بهبود وضعیت محیطزیست ،بسیار مهم است .به
این منظور مولفه های کلیدی چرخه حیات زغالسنگ مورد ارزیابی قرار گرفتند .بطورکلی ،مهمترین اثرات زیستمحیطی در معادن
زغالسنگ ،ناشی از تولید مقادیر زیادی باطله و فاضالب ،و انتشار گاز گلخانهای متان به اتمسفر ،میباشد .بهمنظور افزایش
بهرهوری و پایداری فعالیتهای معدنکاری ،تدوین برنامه هایی جهت افزایش نرخ بازفراوری باطلهها ،بازچرخش پساب معدنکاری،
استحصال گاز متان و احیای زمین منطقه ،ضروری میباشد .این اقدامات نه تنها موجب صرفه جویی در هزینه ها و کاهش مصرف
منابع ماده و انرژی میشود ،بلکه میزان ورود آالیندهها به محیط را در حد استاندارد نگه داشته و از بروز آلودگی محیطزیست
پیشگیری میکند.
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ارزیابی مورفولوژیکی برگ بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl.
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چکـیده
عوامل محیطی مانند رطوبت و دما در ارتفاعات مختلف جنگل تغییر کرده و بر توزیع گیاهی ،نوع گونهها و مورفولوژی
برگ آنها اثر میگذارند .ارتفاع از سطح دریا ،بهعنوان یکی از فاکتورهای مهم ،عوامل محیطی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این مطالعه ،جهت ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی برگ در طول گرادیان ارتفاعی ،پنج جمعیت بلوط ایرانی در ارتفاعات
مختلف جنگل زاگرس در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت .در هر طبقه ارتفاعی ،پنج درخت انتخاب و از هر
درخت ،بیست برگ جمعآوری گردید .برگهای هر جمعیت ،با هم ترکیب شد و چهارده صفت برگ ،مورد ارزیابی قرار
گرفت .نتایج آزمون دانکن نشان داد که تفاوت معنیداری بین پنج جمعیت در تمام مشخصات وجود دارد و صفات برگ
مانند سطح برگ ،محیط ،طول و عرض برگ ،میانگین شعاع ،تغییرات شعاعی ،همبستگی بین میانگین شعاعی و متغیر
شعاعی ،ضریب شکل ،عرض در محور  Xو طول در محور  ،Yبیشترین مقادیر را در باالترین ارتفاعات دارا بودند .دو
پارامتر مساحت و محیط برگ ،با بیشترین مقادیر واریانس تجمعی ( 76درصد) بیشترین سهم را در گروهبندی ایفا کردند.
بر اساس آنالیز خوشهای ،پنج جمعیت بلوط ایرانی ،در سه گروه قرار گرفتند و جمعیتهای دو و سه دارای بیشترین تشابه و
جمعیتهای یک و چهار نیز بیشترین شباهت را در صفات مورفولوژیکی برگ نشان دادند .جمعیت پنج شباهت کمتری به
جمعیتهای یک تا چهار داشت و این موضوع میتواند نشاندهنده تنوع ژنتیکی در این جمعیت باشد.

واژگـان کلـیدی :ریختشناسی ،برودار ،تجزیه به مولفههای اصلی ،ارتفاع از سطح دریا ،کرمانشاه

 -4ندا سخاوتی ،دکترای جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران (مسئول مکاتبات)
neda.sekhavati@gmail.com
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سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)31 :زمستان  ،3131جلد یک

جنگلهای نیمهخشک زاگرس با گونه غالب بلوط ایرانی ( ).Quercus brantii Lindlکه سطحی حدود پنج میلیون هکتار
را شامل میشوند؛  04درصد از جنگلهای ایران را تشکیل دادهاند ( .)Heidari et al., 2013این جنگلها بهدلیل دارا بودن
جوامع علفی متعدد و تنوع گونهای منحصربهفرد ،از مهمترین اکوسیستمهای طبیعی ایران هستند (.)Marvi Mohajer, 2012
اکوسیستمهای جنگلی بهخصوص در نواحی نیمهخشک ،با چالشهای زیادی در دهههای اخیر مواجه بودهاند .بهره برداری-های
بیرویه انسانی ،توسعه زمینهای کشاورزی ،تعلیف دام ،تغییرات آب و هوایی ،ظهور خشکسالی و پدیدههای نوظهور مانند گرد و
غبار ،در نهایت منجر به ضعف رو به رشد و نابودی این جنگلها شده است ( .)Anonymous, 2011ویژگیهای مورفولوژیکی و
فیزیولوژیکی برگ درختان ،تحت تأثیر عوامل جوی و اکولوژیکی هستند .صفات مورفولوژیکی ،بهعنوان یک نشانگر ،تحت تأثیر
شرایط محیطی متفاوت ،دارای تغییرات فنوتیپی یا ژنوتیپی در درون یک جمعیت و یک گونه هستند که ممکن است ناشی از عوامل
خاکی ،اقلیمی و یا عوامل زنده باشد ( .)Jones & Wilkins, 1971ویژگیهای فیزیکی برگهای هر گیاه ،در درجه اول ،مربوط
به خصوصیات ارثی آن و در وهله دوم ،مربوط به عوامل محیطی مانند نور ،رطوبت و دما است که بر فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه
اثر میگذارد ( .)Ferris et al., 2002ارتفاع از سطح دریا نیز یکی از مهمترین عوامل فیزیوگرافی است و محققین مختلف ،تنوع
مورفولوژیکی برگ را با در نظر گرفتن این فاکتور ،بررسی کردهاند )Li et al., 2006( .در مطالعه تنوع مورفولوژی برگ Q.
 aquifolioidesنشان دادند صفات مورفولوژیکی برگهای  Q. aquifolioidesمتغیر بوده و در طول گرادیان ارتفاعی 1944
متر ،مقادیر مربوط به اندازه برگ ،صعودی بوده و در ارتفاع باالتر از  1944متر ،روند نزولی داشت )Reisi et al., 2013( .در
بررسی مورفولوژیکی بلوط بلند مازو در پنج رویشگاه آن در مازندران نشان دادند که بیشترین میانگین صفات مورفولوژیکی در میان
بند است و رویشگاه های واقع در پایین بند از تنوع کمتری برخوردار هستند .همچنین صفاتی مانند مساحت برگ ،حداکثر پهنای
برگ ،تعداد دندانه سمت راست ،تعداد جفت رگبرگ اصلی برگ ،طول دمبرگ ،طول برگ ،وزن خشک ،وزن تر ،قطر بزرگ میوه،
شکل ویژه بذر ،قطر و ارتفاع براکته ،در تبیین سه مولفه اول بیشترین نقش و کمترین میزان شکل پذیری را داشتندTaleshi ( .
 )& Maasoumi Babarabi, 2013نشان دادند که بیشترین تفاوت در صفات مورفولوژیکی برگ .Quercus brantii Lindl
در جمعیت دوم این گونه مشاهده شد .نتایج آنالیز خوشهای مطالعه مذکور ،سه جمعیت بلوط ایرانی را در پنج گروه ،طبقه بندی کرد.
( )Moradi & Zolfaghari, 2016نشان دادند صفات دندانه راست و چپ برگ و شکل پهنک در ارتفاع پایین ،کمتر از ارتفاع
باال بودند همچنین زاویه قاعده ،دارای همبستگی منفی و معنیدار و صفات تعداد دندانه چپ و راست ،تعداد رگبرگ چپ و راست و
شکل پهنک ،دارای همبستگی مثبت و معنیدار با ارتفاع از سطح دریا بودند )Azizi et al., 2016( .نشان دادند که طول و عرض
پهنک ،عرض در یک دهم طول برگ ،طول دمبرگ ،محیط و شاخص سطح برگ بلوط ایرانی تفاوت معنیداری در سه گرادیان
ارتفاعی نشان دادند .با توجه به اینکه صفات مورفولوژیکی ،در تمایز بین گونهها و بخشهای سیستماتیک قابل استفاده هستند و
همچنین به دلیل اهمیت گونه برودار در زاگرس و تخریب روز افزون جنگل های ارزشمند بلوط این منطقه ،جهت حفاظت و
مدیریت اصولیتر این گونه با ارزش ،تحقیق حاضر ،با هدف ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی برگ گونه بلوط ایرانی در طول گرادیان
ارتفاعی در جنگلهای استان کرمانشاه انجام شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،در شهرستان روانسر استان کرمانشاه قرار دارد .این ناحیه در  07درجه و  90دقیقه طول جغرافیایی شرقی
و  90درجه و  09دقیقه عرض شمالی واقع شده است ( .)Hosseini Khah et al., 2014اقلیم منطقه مورد مطالعه ،نیمه
مرطوب سرد ( )Khaledi, 2005می باشد .میانگین بارش سالیانه روانسر  469میلیمتر ،میانگین دمای سالیانه آن  49/6درجه
سانتی گراد ،حداقل دمای مطلق  11/4درجه و حداکثر دمای مطلق آن  04/6درجه سانتیگراد است (.)Khaledi, 2005

 -2-2روشها
جهت انجام این تحقیق ،پنج جمعیت از گونه بلوط ایرانی  .Quercus brantii Lindlدر پنج گرادیان مختلف ارتفاع از سطح
دریا انتخاب شد؛ سپس در هر طبقه ارتفاعی ،پنج درخت انتخاب و از درخت ،تعداد بیست برگ از قسمت بیرونی و در یک جهت
جغرافیایی ،از میانه تاج ( )Pazooki, 2000به صورت تصادفی ،جمعآوری شد .برگهای جمعیت موجود در هر طبقه ارتفاعی ،با
یکدیگر ترکیب شدند .نمونهها به آزمایشگاه موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور منتقل شد و چهارده صفت
34

مورفولوژیکی برگ بلوط ایرانی توسط دستگاه سطح برگ سنج  British Light Box Modelمورد سنجش قرار گرفت.
مشخصات مورد سنجش در جدول ( )4ارائه شده است.

 -3-2روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  47و  SASنسخه نه و یک دهم انجام شد .نرمال بودن دادهها با
استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف بررسی شد .برای مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی در جمعیتهای مورد بررسی از
آزمون دانکن با سطح احتمال پنج درصد استفاده شد .تعیین مهمترین فاکتورهای برگ برای بررسی تنوع ژنتیکی ،با استفاده از
روش چند متغیره آماری تجزیه به مولفههای اصلی ( )PCAانجام شد .از طریق آنالیز خوشه ای (به روش  )Wardگروهبندی انجام
و تنوع در بین و درون جمعیتها بررسی شد.

 -3نتایج
نتایج تجزیه واریانس ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی چهارده صفت مورفولوژیکی مورد بررسی در جدول ( )4نشان
داده شده است.
کل
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جدول  -1نتایج آنالیز واریانس کلی صفات مورفولوژیکی مورد بررسی
درصد واریانس
درصد
درصد واریانس
درصد
کل
صفت مورفولوژیکی
تجمعی
واریانس
تجمعی
واریانس
06/471
06/471
7/749
06/471
06/471
سطح برگ
76/404
14/410
1/940
76/404
14/410
محیط برگ
60/064
41/190
4/614
60/064
41/190
 Xمحور
99/494
9/444
4/409
99/494
9/444
 Yمحور
4/749
01/046
0/966
طول پهنک
4/094
04/091
9/464
عرض پهنک
4/911
06/660
1/106
میانگین شعاعی
4/149
00/176
4/099
متغیر شعاعی
همبستگی بین میانگین شعاعی و
4/476
00/604
4/060
متغیر شعاعی
ریشه مربع نسبت سطح واقعی برگ
4/444
00/944
4/444
به سطح دایرهای با همان محدوده
4/444
00/019
4/461
کشیدگی
4/446
00/061
4/400
ضریب شکل
4/441
00/090
4/449
عرض در محور x
4/444
444/444
4/444
طول در محورY

در جدول ( )1نتایج مربوط به تجزیه به مولفههای اصلی مورفولوژی برگ بلوط ایرانی در چهار محور اول نشان داده شده است.
جدول  -2ریشههای مخفی صفات برگ در چهار محور اول
صفات مورفولوژیکی

مولفهها
محور اول

محور دوم

محور سوم

محور چهارم

سطح برگ

4/641

4/744

-4/409

-4/440

محیط برگ

4/001

4/164

-4/444

-4/490

 Xمحور

4/969

4/400

4/460

-4/901

 Yمحور

4/490

4/499

4/419

4/694

طول پهنک

4/076

4/404

-4/411

-4/494

عرض پهنک

4/079

4/944

-4/440

-4/474

میانگین شعاعی

4/404

4/976

4/146

4/419
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متغیر شعاعی

4/004

-4/446

4/494

4/407

همبستگی بین میانگین شعاعی و متغیر شعاعی

4/944

-4/040

4/440

-4/494

-4/700

4/649

4/441

-4/440

کشیدگی

-4/764

4/709

4/414

4/499

ضریب شکل

4/790

-4/064

4/444

4/409

عرض در محور x

4/711

4/140

4/747

-4/914

Yطول در محور

4/040

4/409

-4/604

4/119

ریشه مربع نسبت سطح واقعی برگ به سطح
دایرهای با همان محدوده
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تجزیه به مولفههای اصلی نشان داد که در تشکیل مولفه اول ،صفات طول پهنک ،متغیر شعاعی ،محیط برگ و همبستگی بین
میانگین شعاعی و متغیر شعاعی و در رابطه با مولفه دوم ،صفات عرض پهنک ،ریشه مربع سطح واقعی برگ به سطح دایرهای با
همان محدوده ،کشیدگی و مساحت برگ ،اهمیت بیشتری را در مقایسه با سایر صفات مورفولوژیکی نشان دادند .در تبیین مولفه
سوم ،صفات عرض در محور  Xو طول در محور  ،Yنقش مهمتری ایفا کردند و در مولفه چهارم ،محور  Yو میانگین شعاعی،
بیشترین تأثیر را دارا بودند .دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای صفات برگ درخت بلوط ایرانی با استفاده از روش وارد ( )Wardبر
مبنای  40صفت مورد مطالعه در شکل ( )4نشان داده شده است.

شکل  -1تجزیه خوشه ای پنج جمعیت بلوط ایرانی بر اساس روش وارد
بر اساس نتایج آنالیز خوشهای (شکل ،)4پایههای درختی پنج جمعیت بلوط ایرانی در گرادیانهای ارتفاعی مختلف ،در سه گروه مجزا قرار
گرفتند .درختان جمعیتهای دو و سه در یک گروه و درختان جمعیتهای یک و چهار در گروه مجزای دیگری طبقه بندی شدند .درختان
جمعیت پنج ،در طبقهای جدا از دو رده دیگر قرار گرفتند .نتایج آنالیز واریانس چهارده صفت مورفولوژیکی برگ پنج جمعیت بلوط ایرانی در
جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول  -3تجزیه واریانس پنج جمعیت بلوط ایرانی و صفات مورفولوژی برگ
مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربع
صفات مورفولوژیکی
F

31

سطح برگ

4404

0

4174

40

Sig.
4/444

محیط برگ

9949

0

049

16

4/444

 Xمحور

04

0

11

49

4/444

 Yمحور

19

0

6/49

1

4/411

طول پهنک

164

0

76

14

4/444

عرض پهنک

94

0

9

19

4/444

میانگین شعاعی

49

0

0

7

4/444

متغیر شعاعی

40069

0

0000

14

4/444

49007449

0

9097441

90

4/444

4

0

4

64

4/444

کشیدگی

4

0

4

64

4/444

ضریب شکل

9

0

4

90

4/444

عرض در محور x

494

0

04

44

4/444

طول در محورY

107

0

74

46

4/444

همبستگی بین میانگین شعاعی و متغیر شعاعی
ریشه مربع نسبت سطح واقعی برگ به سطح
دایرهای با همان محدوده

جدول ( )0نتایج آزمون دانکن را در پنج جمعیت مورد مطالعه نشان میدهد .در این جدول ،حداقل و حداکثر مقادیر صفات
مورفولوژیکی در پنج جمعیت ،مقایسه و آورده شده است.
جدول  -4نتایج آزمون دانکن صفات مورد مطالعه در جمعیتهای مختلف
میانگین
صفات مورفولوژیکی
جمعیت  4جمعیت  1جمعیت  9جمعیت
محیط برگ

10

c

b

10/46

94

b

94

b

97

10
c

91

a
a

a

b

4

d

0

cd

4

 Yمحور

9

ab

a

0

0

a

9

ab

b

9

طول پهنک

9

bc

cd

9

d

b

0

44

a

عرض پهنک

d

9

a

0

0

bc

0/40

میانگین شعاعی

c

1

ab

1

متغیر شعاعی

17

همبستگی بین میانگین شعاعی و متغیر شعاعی

091

 Xمحور

ریشه مربع نسبت سطح واقعی برگ به سطح دایرهای

7

9

b
b

11

bc

700

c

4

9

c

0

bc

9

bc

9/41

c

b

49

710

c

bc

17

b

941

ab
a

99

a
a

4499

c

a

a

b

4

b

کشیدگی

d

4

a

b

4

c

4

d

4

ضریب شکل

a

4

b

4

c

4

a

a

4

ab

a

7

c

b

a

c

c

b

b

a

با همان محدوده

عرض در محور x

4

7

7

طول در محورY
حروف متفاوت در هر ردیف ،نشاندهنده اختالف معنی دار است.

4
4

7

4

4
6

4
4
6

4
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سطح برگ

40

c

b

10

17

b

جمعیت 4

6
9

 -4بحث
پراکنش یک گونه در مناطق جغرافیایی و ارتفاعی مختلف ،باعث ایجاد تغییراتی در صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آن می
شود .بهدلیل تأثیر عوامل محیطی روی جمعیتها ،تفاوتهای مورفولوژیکی و فنولوژیکی در بیشتر جمعیتها وجود دارد .برگ به
عنوان یکی از مهمترین اندام-های گیاهی ،با سازگاری باال و پراکنش وسیع ،به آسانی نسبت به شرایط محیطی مانند نور و دما،
عکس العمل نشان داده و تغییر شکل میدهد ( .)Evans & Poorter, 2001; Lusk et al., 2008همانطور که در جدول
( )4نشان داده شد ،دو پارامتر مساحت و محیط برگ ،بیشترین مقادیر واریانس تجمعی را به خود اختصاص دادند و واریانس تجمعی
این دو صفت 76 ،درصد به دست آمد .بنابراین هر دو مشخصه سطح و محیط برگ ،بیشترین سهم را در گروهبندی جمعیتهای
بلوط ایرانی داشتند .نتایج تحقیق حاضر ،در راستای یافتههای ( )Ali Mohammadi et al., 2009میباشد که نشان دادند
سطح برگ ،نقش مهمی در گروهبندی جمعیتهای بلوط بلند مازو ( )Quercus castaneifoliaدر جنگلهای مازندران ایفا کرده
است.
نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای پنج جمعیت بلوط ایرانی (شکل  )4نشان داد ،جمعیتهای دو و سه دارای بیشترین شباهت
بودند و جمعیتهای یک و چهار نیز از نظر صفات مورفولوژیکی برگ ،بیشترین شباهت را داشتند .جمعیت پنجم ،شباهت کمتری را
نسبت به چهار جمعیت دیگر در صفات مورفولوژیکی برگ نشان داد .بر اساس نتایج تجزیه واریانس ( )ANOVAکه در جدول
31
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( )9نشان داده شده است از نظر اکثر صفات مورد بررسی ،در تحقیق حاضر ،درون جمعیتها اختالف معنیداری وجود دارد که
نشاندهنده تنوع باالی درون جمعیتی در بین صفات مورد بررسی است .مشابه با یافتههای این مطالعه ()et al., 2016 Azizi
نشان دادند در صفات مورفولوژیکی برگ ،بین تودههای مختلف بلوط ایرانی در سطح پنج درصد تفاوت معنیداری وجود داردet ( .
 )al., 2014 Liبیان کردندکه عامل ارتفاع از سطح دریا ،موجب تفاوت معنیدار روی همه صفات مورفولوژیکی برگ گونه
 Chimonobambusa utilisشده است .ایشان بیان کردند که در طبقات ارتفاعی باال (حدود  1444متر) رطوبت و بارش ،باعث
ایجاد فصل رویش شده که میتواند در رشد و توسعه صفات مورفولوژیکی برگ گونه .Chimonobambusa utilisموثر باشد.
( )Poorter et al., 2009ثابت کردند که طبقات ارتفاعی باال ،به جذب تشعشعات فعال فتوسنتزی ،جهت رشد سطح ویژه برگ،
کمک میکنند .نتایج تحقیق حاضر ،همچنین مشابه یافتههای  )et al., 2017) Sama koosh Galoogahمیباشد که نشان
دادند برگهای بزرگتر خرمندی در ارتفاعات باال ،میتواند بهعلت کاهش قدرت رقابت گونههای اصلی در ارتفاعات باالتر باشد.
ایشان همچنین برتری جمعیت ارتفاع باالتر را احتماأل به وجود سرمای دیر رس در ارتفاعات پایینتر و جوانه زنی زود هنگامتر
پروونانسهای مناطق باالتر و مقاومت آنها به سرمای دیر رس نسبت دادند )Callaway et al., 2002( .نشان دادند که فشار
انتخابی در دمای پایین مناطق مرتفع ،با تحمل تنش های زیاد ،باعث افزایش در مقادیر صفات مورفولوژیکی برگ میشود.
( )Bellard et al., 2012بیان کردند که با تغییر اقلیم در ارتفاعات باال ،گیاهان ،مجبور به رشد و تغییر شده و یا به سمت قله
کوهها حرکت میکنند )et al., 2008; Pan et al., 2013 Beckage( .اثبات کردند که برگهایی که در باالترین ارتفاعات
رشد میکنند ،بزرگتر از برگهای ارتفاعات پایینتر هستند ))Korner et al., 1989; Korner, 2012.نشان دادند که سطح
برگ ،همبستگی مثبتی با ارتفاع از سطح دریا داشت و این صفت ،با افزایش ارتفاع از سطح دریا در درختان افزایش یافت.
همانطور که در جدول ( )0نشان داده شده ،صفاتی مانند سطح برگ ،محیط برگ ،طول پهنک ،میانگین شعاعی ،متغیر
شعاعی ،همبستگی بین میانگین و متغیر شعاعی ،کشیدگی ،ضریب شکل ،عرض در محور  Xو طول در محور ،Yبیشترین مقادیر را
در باال ترین طبقه ارتفاعی ،یعنی در جمعیت پنج ،دارا بودند .این نتیجه مشابه یافتههای( )Azizi et al., 2016میباشد که نشان
دادند صفاتی مانند محیط و سطح برگ ،با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،بیشترین مقادیر را دارا بودند .ایشان بیان کردند که صفات
اندازه برگ مانند عرض و طول پهنک ،عرض در یک دهم طول برگ ،طول دمبرگ ،محیط و سطح برگ ،تفاوت معنیداری نشان
دادند و با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،این صفات نیز روند افزایشی نشان دادند ))Baharvandi et al., 2017 .نیز نشان دادند
صفاتی مانند شکل برگ و طول پهنک ،در ارتفاعات باال ،مقادیر بیشتری نسبت به ارتفاعات پایین دارند)et al., 2009 Xu( .
نشان دادند که افزایش طول پهنک در ارتفاعات باال ،بهدلیل کاهش تبخیر و تعرق در ارتفاعات باالست و بخاطر جذب بیشتر نور
توسط درختان ،برای مقابله با مشکالت آب و هوایی این ارتفاعات است که برگهای درختان این ارتفاعات ،کشیدهتر هستند .کمتر
بودن میزان سطح برگ بلوط ایرانی در مناطق ارتفاعی پایینتر در این مطالعه را می توان بهعلت وجود تبخیر و تعرق و خشک تر
بودن اقلیم مناطق پایین دست نسبت به ارتفاعات فوقانی نسبت داد.

 -5نتیجهگیری کلی
بخشی از تغییرات در صفات مورفولوژیکی برگ ،بخاطر تغییرات آب و هوایی و شرایط رویشگاه ،مانند میانگین رطوبت ،طول
فصل خشک و حاصلخیزی خاک است ( )Koike et al., 2003 ;Chidumayo, 2003; Schimedt & Levin, 1985و
بخش دیگر آن بخاطر تغییرات ژنتیکی بین جمعیتی میباشد ( .)Zarafshar et al., 2009شرایط ارتفاعی ،عاملی است که روی
مورفولوژی برگ ،رشد گیاهان ،پراکنش آنها ،فیزیولوژی و میکروکلیما اثر می گذارد ( .)Pan et al., 2009نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که همه صفات مورفولوژیکی مورد بررسی ،تفاوت معنیداری بین پنج جمعیت مورد بررسی نشان دادند و مقادیر صفات
مورفولوژیکی برگ بلوط ایرانی ،در باال-ترین طبقه ارتفاعی ،بیشتر از طبقات ارتفاعی دیگر بود .آنالیز خوشه ای ،پنج جمعیت بلوط
ایرانی را در سه طبقه گروهبندی کرد .محیط و مساحت برگ ،مهمترین عوامل موثر در گروهبندی بودند .جمعیتهای دو و سه
دارای بیشترین شباهت و جمعیتهای یک و چهار نیز دارای بیشترین تشابه بودند .جمعیت پنجم کمترین شباهت را با گروههای دو
و سه و همچنین یک و چهار نشان داد و این جمعیت ،بیشترین مقادیر را در ده صفت مورفولوژیکی نشان داد .با توجه به نتایج
بدست آمده میتوان اظهار داشت که گونه بلوط ایرانی ،در ارتفاعات باال ،به تعادل بیشتری رسیده که این امر ،احتماأل به دلیل
کنترل بیشتر این گونه از طریق ژنتیکی ،نسبت به شرایط محیطی ،در ارتفاعات باال باشد.

تشکر و قدر دانی
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تحقیق حاضر ،مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان مورفولوژی و فیزیولوژی برگ بلوط ایرانی در سطوح مختلف ارتفاعی سنگ
بستر رادیوالریتی جنگل های زاگرس استان کرمانشاه ،با همکاری دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد.
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 .4بهاروندی سمیرا ،الوانی نژاد سهراب ،ذوالفقاری رقیه« ،)4907( ،ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیتهای طبیعی
گالبی وحشی ( ،» )Pyrus glabra. Boissنشریه تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران ،دوره ،14
شماره 461-494 ،4
 .1حسینی خواه منصور ،زینی وند حسین ،حقی زاده علی ،طهماسبی پور ناصر« ،)4909( ،صحت سنجی مقادیر دما و بارش
مدل های گردش عمومی در ایستگاه های کرمانشاه ،روانسر و اسالم آباد غرب» ،مجله اکوهیدرولوژی ،دوره  ،4شماره ،9
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Abstract

03

Environmental factors such as humidity and temperature varying at different altitudes of
the forest and affect on plant distribution, species types and leaf morphology. Altitude is
one of the important factors affecting environmental factors. In this study for evaluate the
morphological changes of the leaf along the elevational gradient, five oak populations
were surveyed in different altitudes of zagros forest in kermanshah province. At each
altitude, five trees were selected and from each tree, 20 leaves were collected. Then in
each population, leaves were mixed and fourteen leaf traits were measured. Results of
duncanʼs analysis showed that there was a significant difference among five populations
in all studied leaf characteristics and traits sush as area, perimeter, length, width, Ave
Radial, Radial var, CMRV, S Factor, Width in X and Height in Y, had the highest values
in high altitudes. two parameters of leaf area and perimeter with the highest amount of
cumulative variance (67%) had the most role in grouping. Based on cluster analysis Five
oak populations were divided into three groups and Population 2 and 3, as well as
population 1 and 4, showed the most similar in morphological traits. The population 5
showed less similarity with populations 1 to 4 which this issue might demonstrate genetic
diversity in this population.

Keywords: Morphology,Quercus brantii Lindl. , PCA, Altitude, Kermanshah
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شناسایی گونههای سارکوسیست در محصوالت گوشتی به روشهای
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چکـیده
ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ از تکیاخﺘههای کﻮکﺴﯿدیایﯽ ﺑﻮده و مﻮلد کﯿﺴتهای درون ﺳﻠﻮلﯽ اﺳت .ﭼﻬار ﮔﻮﻧه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ در
ﮔﻮﺳﻔﻨد ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده اﺳت .ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ تﻨﻼ و ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ آریﺘﯽ کاﻧﯿﺲ مﻮلد کﯿﺴتهای مﯿﮑروﺳﮑﻮپﯽ ﺑﻮده
تﻮﺳﻂ ﺳگﺳاﻧان مﻨﺘﺸر مﯽﺷﻮﻧد و ﺑﯿماریزا هﺴﺘﻨد .ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ژیﮕاﻧﺘه آ و ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ مدوزیﻔﻮرمﯿﺲ مﻮلد
کﯿﺴتهای مﯿﮑروﺳﮑﻮپﯽ ﺑﻮده ﺑه وﺳﯿﻠه ﮔرﺑهﺳاﻧان مﻨﺘﺸر مﯽﺷﻮﻧد و ﻏﯿر ﺑﯿماریزا هﺴﺘﻨد .ﺑرای تﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧههای
ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ روشهای مﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .روشهای ﺳﻨﺘﯽ مﻌمﻮﻻً تﻨﻬا ﺟﻬت تﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺲ اﻧﮕﻞ کارﺑرد دارد و ﺑا
اﺳﺘﻔاده از ایﻦ روشها ﻧمﯽتﻮان ﮔﻮﻧه را تﺸﺨﯿﺺ داد .ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد که  811%ﻧمﻮﻧههای ﮔﻮﺷت آزمایشﺷده ()01/01
آلﻮده ﺑه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ آریﺘﯽ کاﻧﯿﺲ ﺑﻮدﻧد .همﭽﻨﯿﻦ  %811ﻧمﻮﻧههای ماکروﺳﮑﻮپﯽ ( )21/21ﺑه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ
ژیﮕاﻧﺘه آ آلﻮده ﺑﻮدﻧد .روشهای  PCR-RFLPو  SSCPﺟدید تﻮصﯿف ﺷد در ایﻦ مﻄالﻌه روﺷﯽ ﺣﺴاس و مﻨاﺳﺐ
ﺟﻬت ﺷﻨاﺳایﯽ ﮔﻮﻧههای مﺨﺘﻠف ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ در ﮔﻮﺳﻔﻨد مﯽﺑاﺷد .ﺑه ﻧﻈر مﯽرﺳد ایﻦ روش اخﺘﺼاصﯽ ﮔﻮﻧه مﯽتﻮاﻧد
ﺑهمﻨﻈﻮر اﻧﺠام مﻄالﻌات اپﯿدمﯿﻮلﻮژیک در ﺳایر مﻨاﻃﻖ کﺸﻮر مﻮرد اﺳﺘﻔاده ﻗرار ﮔﯿرد.

واژگـان کلـیدی :ﺳارکﻮﺳﯿﺴت ،محﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ ،روشهای مﺨﺘﻠف PCR
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پروتﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑه عﻠت داﺷﺘﻦ اﺳﯿدهاى آمﯿﻨه ﺿرورى و عﻮامﻞ محرك رﺷد ،اﺛر مﻬمﯽ در ترمﯿﻢ ﺑافتها و ﺑهﻃﻮر کﻠﯽ رﺷد
ﺑدن دارد ﺑهﻃﻮریکه اکﻨﻮن ﺛاﺑت ﺷده اﺳت ﺑدون اﺳﺘﻔاده از پروتﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﮔر ﭼه زﻧدﮔﯽ امﮑانپذیر اﺳت ولﯽ کامﻞ ﻧﯿﺴت
( .)Arshad et al,2012امروزه تﻮﺳﻌهى ﺑﺨش دامﭙرورى ﺑهمﻨﻈﻮر تأمﯿﻦ ﻧﯿاز ﺑﺸر ﺑه مﻮاد پروتﺌﯿﻨﯽ و ﺳایر تﻮلﯿدات دامﯽ ﺿرورى
اﺳت ﺑاایﻦﺣال ﺑﯿماریهای دامﯽ ﺑهویژه ﺑﯿمارىهاى اﻧﮕﻠﯽ یﮑﯽ از مﻬﻢتریﻦ مﺴاﺋﻠﯽ اﺳت که همﻮاره ﮔریبان ﮔﯿر دامﭙروران ﺑﻮده
اﺳت .خﺴارات ﺣاصﻞ ﺷامﻞ هﺰیﻨههاى ﺑررﺳﯽ ﺟﻬت پﯿﺸﮕﯿرى ،ﺟمع آورى و اﻧﻬدام مﻮارد مﺸﮑﻮك و ﺿبﻄﯽ ،دارو و درمان و
همﭽﻨﯿﻦ خﺴارات ﻧاﺷﯽ از کاهش تﻮلﯿد و اتﻼف مﻨاﺑع اﺳت .کﺸﻮر ایران ﺑا داﺷﺘﻦ  ٣/5٥مﯿﻠﯿﻮن رأس ﮔﻮﺳﻔﻨد و ﺑﺰ یﮑﯽ از
ﻗﻄﺐهاى مﻬﻢ پرورش ﻧﺸﺨﻮارکﻨﻨدﮔان کﻮﭼک در ﺟﻬان ﺑه ﺷمار مﯽ رود (ﺷﮑرفروش و همﮑاران .)8٣82 ،اﺳﺘان لرﺳﺘان از
اﺳﺘاﻧﻬاى ﻏرﺑﯽ کﺸﻮر ﺑا  21280کﯿﻠﻮمﺘر مرﺑع مﺴاﺣت ،ﺑه لحاظ اﻗﻠﯿمﯽ و هﻮاﺷﻨاﺳﯽ اﺳﺘاﻧﯽ ﭼﻬار فﺼﻞ اﺳت .لرﺳﺘان ﺳرزمﯿﻨﯽ
کﻮهﺴﺘاﻧﯽ اﺳت و ﻏﯿر از ﭼﻨد دﺷت محدود ،ﺳراﺳر آن از رﺷﺘه کﻮه هاى زاﮔرس پﻮﺷاﻧده ﺷده اﺳت .مراتع فراوان و ﺑارﻧدﮔﯽ هاى
مﻨاﺳﺐ امﮑان پرورش دام و کﺸاورزى را در ایﻦ مﻨﻄقه فراهﻢ ﻧمﻮده اﺳت .ﺑر اﺳاس آمار اراﺋه ﺷده از ﺳﻮى مدیریت امﻮر دام
ﺳازمان ﺟﻬاد کﺸاورزى لرﺳﺘان ،تﻌداد یک مﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻬﺼد و پﻨﺠاه و ﭼﻬار هﺰار و ﺷﺸﺼد و ﺑﯿﺴت واﺣد دامﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭼﻬار
مﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬارصد و یازده هﺰار و هﺸﺘﺼد و ﺳﯽ و پﻨﺞ واﺣد دامﯽ ﺳبک ،در اﺳﺘان وﺟﻮد دارد (ﺷﮑرفروش و همﮑاران.)8٣82 ،
از ﺟمﻠه ﺑﯿماریهای مﻬﻢ اﻧﮕﻠﯽ در ﮔﻮﺳﻔﻨد ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﻮزیﺲ مﯽ ﺑاﺷد که اﻧﺘﺸار ﺟﻬاﻧﯽ دارد و ﺑﻮﺳﯿﻠه ﮔﻮﻧههاى مﺨﺘﻠف تک
یاخﺘهى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ایﺠاد مﯽ ﺷﻮد .ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ داراى ﭼرخهى زﻧدﮔﯽ اﺟبارى دومﯿﺰﺑاﻧه اﺳت .ﮔﻮﺷت خﻮاران مﯿﺰﺑانهاى
ﻧﻬایﯽ ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ مﯽﺑاﺷﻨد و ﮔﻮﻧههاى مﺨﺘﻠف پﺴﺘاﻧداران ،خﺰﻧدﮔان و پرﻧدﮔان ﺑه عﻨﻮان مﯿﺰﺑان واﺳﻂ ایﻦ اﻧﮕﻞ
مﯽﺑاﺷﻨد ( .)Bahari et al., 2014ایﻦ تک یاخﺘه یﮑﯽ از اﻧﮕﻞهاى مﺸﺘرك ﺑﯿﻦ اﻧﺴان و دام مﯽﺑاﺷد و آلﻮدﮔﯽ ﺑه آن از ﺳراﺳر
دﻧﯿا ﮔﺰارش ﺷده اﺳت ( .)Beyazit, et al., 2007آلﻮدﮔﯽ ﺑه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﺳالﯿاﻧه خﺴارات ﻗاﺑﻞ تﻮﺟﻬﯽ ﺑه اﻗﺘﺼاد کﺸﻮر وارد
مﯽکﻨد.
در ﮔذﺷﺘه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ را ﻏﯿر ﺑﯿمارى زا مﯽ داﻧﺴﺘﻨد ،اما داﻧش امروز ﻧﺸان داده اﺳت ﺑرخﯽ ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ایﺠاد
ﺑﯿمارى مﯽکﻨﻨد .در ﮔاو ﺑدﻧبال آلﻮدﮔﯽ مﺰمﻦ ،ﻻﻏرى مﻔرط ،ادم و آماس زیر فﮑﯽ و ﺑﯿرون زدﮔﯽ ﭼﺸﻢ مﺸاهده مﯽﺷﻮد .آلﻮدﮔﯽ
ﺷدید ﮔاو ﺑا عﻼﺋمﯽ ﭼﻮن تﺐ ،کاهش اﺷﺘﻬا ،ﺿﻌف عمﻮمﯽ ،کاهش تﻮلﯿد ﺷﯿر ،اﺳﭙاﺳﻢ عﻀﻼﻧﯽ ،اﺳﻬال ،تحریک ﺑﯿش از ﺣد
(ﺣﺴاﺳﯿت) ،ﺿﻌف ،کﻢ خﻮﻧﯽ و ﮔاهﯽ مرگ همراه اﺳت .ﺳقﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑر اﺛر آلﻮدﮔﯽ ﺑه ﺑرخﯽ ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ مﺸاهده
مﯽﺷﻮد .ﺳایر مﯿﺰﺑان هاى آلﻮده ﻧﯿﺰ عﻼﺋمﯽ مﺸاﺑه ﻧﺸان مﯽ دهﻨد .ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﻮزیﺲ در ﮔﻮﺳﻔﻨد ممﮑﻦ اﺳت ﺑا آﻧﺴﻔالﻮمﯿﻠﯿت
(آماس مﻐﺰ و ﻃﻨاب ﻧﺨاعﯽ) ،ﺿﻌف ،عدم تﻌادل ،ﺣﺴاﺳﯿت ﺑﯿش از ﺣد ،ﺳقﻂ و فﻠﺠﯽ همراه ﺑاﺷد .ایﻦ مﻮارد ﻧﺸان دهﻨده اهمﯿت
ایﻦ اﻧﮕﻞ و تاﺛﯿر ﺑه ﺳﺰاى آن در ایﺠاد خﺴارات اﻗﺘﺼادى اﺳت ( .)Dafedar et al., 2008ﺑﻌﻼوه در کﺸﺘارﮔاه و ﺑه هﻨﮕام
ﺑازرﺳﯽ ﻻﺷه ،در آلﻮدﮔﯽ ﺷدید ﺣذف مﻮﺿﻌﯽ یا کﻠﯽ ﻻﺷه از ﺟمﻠه خﺴارات مﻬﻢ اﻗﺘﺼادى اﻧﮕﻞ محﺴﻮب مﯽ ﺷﻮد.
در اﻧﺴان اکﺜر افراد آلﻮده ﺑه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﻧﺸاﻧه هاى ﺑالﯿﻨﯽ ﻧدارﻧد .در ﺑﻌﻀﯽ از افراد مبﺘﻼ ،ﻧﺸاﻧه هاى مﻮﺿﻌﯽ ﻧﻈﯿر
ﺣﺴاﺳﯿت در عﻀﻠه ،تﺐ ،ﺑروﻧﮑﻮاﺳﭙاﺳﻢ ،راشهاى خارﺷدار ﮔذرا ،لﻨﻔادﻧﻮپاتﯽ ،ﻧدول هاى زیر ﺟﻠدى و اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻠﯽ مﺸاهده ﺷده اﺳت
(.)Dubey et al., 2003
دامﻨه مﯿﺰﺑاﻧﯽ ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ مﻌمﻮﻻً محدود اﺳت .ﺑراى هر ﮔﻮﻧه ﭼرخهى زﻧدﮔﯽ ﻏﯿرمﺴﺘقﯿﻢ و ﺑه ﺷﮑﻞ اﺟبارى و
راﺑﻄه ﺷﮑار و ﺷﮑارﭼﯽ مﻄرح اﺳت .ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ در روده مﯿﺰﺑان ﻧﻬایﯽ یا ﺷﮑارﭼﯽ اووﺳﯿﺴتهاى اﺳﭙﻮردار تﻮلﯿد مﯽ
کﻨﻨد .دیﻮارهى اووﺳﯿﺴت ﺷﮑﻨﻨده اﺳت ومﻌمﻮﻻً در داخﻞ روده مﯿﺰﺑان ﻧﻬایﯽ پاره ﺷده و اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴتها ﺑا مدفﻮع از ﺑدن خارج
مﯽﺷﻮﻧد .آب یا ﻏذا ﺑا مدفﻮع مﯿﺰﺑان ﻧﻬایﯽ آلﻮده مﯽﺷﻮﻧد و ﺑدیﻦ ترتﯿﺐ اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴتهاى عﻔﻮﻧت زا مﯿﺰﺑان واﺳﻂ (ﺷﮑار) را آلﻮده
مﯽکﻨﻨد و پﺲ از ﮔذراﻧدن ادامه ﺳﯿر تﮑامﻠﯽ در ﺑدن مﯿﺰﺑان واﺳﻂ ﺑر اﺳاس ﮔﻮﻧه اﻧﮕﻞ تبدیﻞ ﺑه ماکروکﯿﺴت و یا مﯿﮑروکﯿﺴت
مﯽﺷﻮﻧد(.)Bahari et al., 2014
در ایران ﮔﻮﺳﻔﻨد ﺑه عﻨﻮان یﮑﯽ از مﻨاﺑع پروتﺌﯿﻨﯽ مﻬﻢ در تﻐذیه اﻧﺴان محﺴﻮب مﯽ ﺷﻮد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺳقﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧاﺷﯽ از ﺑرخﯽ
ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ و ﺣذف مﻮﺿﻌﯽ یا کﻠﯽ ﻻﺷه هاى مبﺘﻼ ،ایﻦ اﻧﮕﻞ از اهمﯿت اﻗﺘﺼادى زیادى ﺑرخﻮردار اﺳت .ﺷﯿﻮع
ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ واﺑﺴﺘه ﺑه وﺟﻮد مﯿﺰﺑان هاى ﻧﻬایﯽ اﺳت .ﺑا تﻮﺟه ﺑه فراواﻧﯽ مﯿﺰﺑانهاى ﻧﻬایﯽ (ﺳگ و ﮔرﺑه) آلﻮدﮔﯽ از ﺳراﺳر
ایران ﺑه مﯿﺰان ﻗاﺑﻞ تﻮﺟﻬﯽ ﮔﺰارش ﺷده اﺳت .ﺑررس یﻬای آماری ﻧﺸان مﯿدهد که ﺳالﯿاﻧه  82درصد از ﺟﻨﯿﻦ های ﮔﻮﺳﻔﻨدان در
اﺛر ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﺳقﻂ مﯽ ﺷﻮد که ایﻦ مﻮرد مﯽ تﻮاﻧد ﺣدود  82مﯿﻠﯿارد تﻮمان ﺑه دامداران ﺿرر وارد کﻨد(ﺷﮑرفروش و همﮑاران،
.)8٣82
تﺸﺨﯿﺺ ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﻮزیﺲ از ﻃریﻖ آزمایش هاى اﻧﮕﻠﯽ ،ﺳرولﻮژیک و مﻮلﮑﻮلﯽ امﮑانپذیر اﺳت .ﺑاایﻦﺣال تﺸﺨﯿﺺ
ﮔﻮﻧهاﻧﮕﻞ صرفاً از ﻃریﻖ تﻬﯿه مقاﻃع پاتﻮلﻮژى و ﺑا اﺳﺘﻔاده از ویژﮔﯽ هاى مﻮرفﻮلﻮژیک کﯿﺴت و یا ﺑا اﺳﺘﻔاده از روﺷﻬاى مﻮلﮑﻮلﯽ

ﻧﻈﯿر  PCRامﮑانپذیر اﺳت .واکﻨش زﻧﺠﯿره اى پﻠﯿمراز ( )PCRروﺷﯽ اﺳت ﺑر پایه ﺷﻨاﺳایﯽ  DNAاﻧﮕﻞ و از ﺣﺴاﺳﯿت ﺑاﻻیﯽ
ﺑرخﻮردار اﺳت .ﻳﻚ PCR-RFLPروش مﻨاﺳﺐ ﺟﻬت تﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ در عﻀﻼت ﮔاو و ﮔﻮﺳﻔﻨد اﺳت
( .)Durate et al., 2004ﺑﻨاﺑرایﻦ در تحقﯿﻖ ﺣاﺿر تﻼش مﯽ ﺷﻮد تا ﺑه صﻮرت مروری ﺷﻨاﺳایﯽ ﮔﻮﻧه های ﺳارکﻮﺳﯿﺴت در
محﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑه روشهای مﺨﺘﻠف  PCRﺑررﺳﯽ ﺷﻮد.

 -2سارکوسیستیس
 -1-2تاریخچه

 -2-2طبقه بندی
ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ مﺘﻌﻠﻖ ﺑه ﺷاخه اپى کمﭙﻠﮑﺴا مىﺑاﺷﻨد .ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران مﯿﺰﺑان هاى ﻧﻬایى و ﮔﻮﻧههاى مﺨﺘﻠف
پﺴﺘاﻧداران ،خﺰﻧدﮔان و پرﻧدﮔان ﺑه عﻨﻮان مﯿﺰﺑان واﺳﻂ تحت تاﺛﯿر ﻗرار مىﮔﯿرﻧد .ﺑر اﺳاس ﻃبقه ﺑﻨدى اراﺋه ﺷده از ﺳﻮى کمﯿﺘه
تاکﺴﻮﻧﻮمى اﻧﺠمﻦ تکیاخﺘه ﺷﻨاﺳان ،ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﺑدیﻦ ترتﯿﺐ ﻃبقه ﺑﻨدى مى ﮔردد (:)Frank et al., 2005
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در ﺳال  810٣مﯿﻼدى اولﯿﻦ ﺑار ﺷﺨﺼى ﺑﻨام مﯿﺸر ،ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ را در مﻮش ﺷﻨاﺳایى کرد و ﺑه همﯿﻦ خاﻃر آﻧﻬا را کﯿﺴه،
تﻮﺑﻮل و یا اﺟﺴام مﯿﺸر ﻧامﯿدﻧد .تا ﺳال  88٥2مﯿﻼدى مﻨﺸاء آلﻮدﮔى و اهمﯿت ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﻧاﺷﻨاخﺘه ﺑاﻗى ماﻧد .در ایﻦ ﺳال،
هﯿدرن و رومﻞ و در ﺳال  88٥0ﻧﯿﺰ ،فایر و ﺟاﻧﺴﻮن و در ﺳال 88٥١رزى و فرﻧﮑﻞ کﯿﺴتهاى اﻧﮕﻠى در عﻀﻼت مﯿﺰﺑانهاى
واﺳﻂ و همﭽﻨﯿﻦ مراﺣﻞ آﻧﻬا را در داخﻞ ﺑدن مﯿﺰﺑان ﻧﻬایى ﺷرح دادﻧد و اعﻼم کردﻧد که ﭼرخه زﻧدﮔى اﻧﮕﻞ ﺷبﯿه ﺑه ﭼرخه زﻧدﮔى
تﻮکﺴﻮپﻼﺳما مى ﺑاﺷد .در ﮔذﺷﺘه تﺼﻮر ﺑر ایﻦ ﺑﻮد که ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﻮزیﺲ از اهمﯿت ﭼﻨداﻧى ﺑرخﻮردار ﻧﯿﺴت ولى امروزه ﺑه ایﻦ
ﻧﺘﯿﺠه رﺳﯿدهاﻧد که اﻧﮕﻞ مى تﻮاﻧد مﻨﺠر ﺑه اﻧﺴﻔالﯿت ،ﺑﯿمارى عمﻮمى و ﺣﺘى ﺳقﻂ ﺷﻮد لذا امروزه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ از ﻧﻈر ﺑازرﺳى
ﮔﻮﺷت ﺟﺰو تک یاخﺘه هاى آﺳﯿﺐ رﺳان (پاتﻮژن) محﺴﻮب مى ﮔردد (.)Elsheikha et al., 2006
ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ لﯿﻨدماﻧى اولﯿﻦ ﺑار در ﺳال  81١1مﯿﻼدى تﻮﺳﻂ لﯿﻨدمان در اﻧﺴان ﮔﺰارش ﮔردید.
در مﻮارد زیادى در ﮔﺰارش هاى پﺰﺷﮑى از ایﻦ ارﮔاﻧﯿﺴﻢ ﺑه عﻨﻮان ایﺰوﺳﭙﻮرا هﻮمﯿﻨﯿﺲ (ﺑر اﺳاس ﺷﮑﻞ اووﺳﯿﺴت یا
اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴت آن) ﻧام ﺑرده ﺷده اﺳت (.)Frank et al., 2005

ﻗبﻼ ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ را ﺑر اﺳاس خﺼﻮصﯿات ریﺨت ﺷﻨاﺳى کﯿﺴت (اﻧدازه کﯿﺴت و ﺿﺨامت دیﻮاره آن) و همﭽﻨﯿﻦ
مﯿﺰﺑان واﺳﻂ اخﺘﺼاصى آن ﻃبقه ﺑﻨدى مى کردﻧد .در ﺳال  88٥2ﻃبقه ﺑﻨدى ﺟدیدى ﺑر اﺳاس اخﺘﺼاصى ﺑﻮدن مﯿﺰﺑان ﻧﻬایى
اﻧﮕﻞ اراﺋه ﮔردید ولى ﺑﻌدها ﺑا اﺳﺘﻔاده از مﯿﮑروﺳﮑﻮپ الﮑﺘروﻧى ﺛاﺑت ﺷد که مﻮﺿﻮع اخﺘﺼاصى ﺑﻮدن مﯿﺰﺑان در ﺑرخى از ﮔﻮﻧه ها
فاﻗد ﺟامﻌﯿت کامﻞ اﺳت ( .)Elsheikha et al., 2006تﻌداد ﮔﻮﻧههاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ که تاکﻨﻮن تﺸﺨﯿﺺ داده ﺷده اﺳت ﺑالﻎ
ﺑر  221ﮔﻮﻧه اﺳت (.)Hamidinejat et al., 2013
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ﺟدول  -١-٢گﻮﻧﻪﻫاى ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ در ﺑﺮﺧﻰ از دامﻫاى اﻫلﻰ (.)Hamidinejat et al., 2013
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 -3-2ریخت شناسی
 -1-3-2برادی روئیت و تروفوزئیت
اﻧﮕﻞ تﻮﺳﻂ یک ﻏﺸاء ﻧازك پﻮﺷﯿده ﺷده اﺳت و
در ﺷﮑﻞ کامﻞ خﻮد هﻼلى ﺷﮑﻞ یا مﻮزى ﺷﮑﻞ اﺳت،
ﻇاهرى ﺷﻔاف دارد و و از ارﮔاﻧﻞ هاى دروﻧى ﺷامﻞ:
ﻧاﺣﯿه ﻗﻄبى ،کﻮﻧﻮﺋﯿد ،مﯿﮑروﻧﻢ ،راپﺘرىها ،مﯿﮑروپﻮرها،
دﺳﺘﮕاه ﮔﻠژى ،هﺴﺘه ،مﯿﺘﻮکﻨدرى و  ...تﺸﮑﯿﻞ ﺷده
اﺳت (.)Hamidnejat et al., 2010
اﻧدازه هر ﺑرادىﺰوﺋﯿت  0-٥ × 81-85مﯿﮑرون
اﺳت .یک ﻗﻄﺐ آن ﺑﺰرگ تر و یک ﻗﻄﺐ آن ﻧازكتر
اﺳت .هﺴﺘه در خﻠف ﻗرار دارد و در اﻃراف هﺴﺘه پﺲ
از رﻧگ آمﯿﺰى ﺑا ﮔﯿمﺴا داﻧههاى ﮔﻠﯿﮑﻮژﻧى دیده
مىﺷﻮد .در اﻧﺘﻬاى فﻮﻗاﻧى ﺑرادىﺰوﺋﯿت ﻧاﺣﯿهاى اﺳت
که خﯿﻠى کﻢ رﻧگ مىﮔﯿرد و ﺑه آن ﺳارکﻮﻧﻢ ﮔﻔﺘه
مىﺷﻮد (.)Hosseini et al., 2012

 -2-3-2کیست عضالنی
کﯿﺴتهاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﺑﺴﺘه ﺑه ﮔﻮﻧه ممﮑﻦ
اﺳت کﻮﭼک و مﯿﮑروﺳﮑﻮپى ﺑاﺷﻨد و ﮔاهى ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگ
مىﺷﻮﻧد و ﺑه یک تا ﭼﻨد ﺳاﻧﺘىمﺘر ﻧﯿﺰ مى رﺳﻨد.
اﻃراف ایﻦ کﯿﺴتها را ﻏﺸایى از ﺑافت همبﻨدى فرا مى
ﮔﯿرد که ﺑه وﺳﯿﻠه مﯿﺰﺑان ﺳاخﺘه مىﺷﻮد .کﯿﺴت از
ﺳﻠﻮل هایى ﺑه ﻧام ﺳﯿﺴﺘﻮزوﺋﯿت یا ﺑرادىﺰوﺋﯿت اﻧباﺷﺘه
ﺷده اﺳت .هر ﭼه ﺑه مرکﺰ کﯿﺴت ﻧﺰدیﮑﺘر مى ﺷﻮیﻢ
ایﻦ ﺑرادىﺰوﺋﯿت ها پﯿرتر و دژﻧره تر مىﺷﻮﻧد
(.)Mirzaei Dehaghi et al., 2011

شکل -١ﺑﺮادیزوﺋیﺖ ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ

شکل -٢ﻣﻘﻄﻊ ﺑاﻓﺘﻰ از ﻋﻀلﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ کیﺴﺖ ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ

(.)Hosseini et al., 2012
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 -3-3-2اورسیست
در روده مﯿﺰﺑان ﻧﻬایى (ﺳگ و ﮔرﺑه) اووﺳﯿﺴت ﺣاوى دو اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴت ﺑه وﺟﻮد مىآید .هر اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴت واﺟد ﭼﻬار
اﺳﭙﻮروزوﺋﯿت مىﺑاﺷد ( .)Hamidinejat et al., 2014اووﺳﯿﺴتهاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ اﻏﻠﺐ کامﻼً تﮑامﻞ یافﺘه اﻧد و در
مدفﻮعمﻌمﻮﻻً اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴت اﻧﮕﻞ مﺸاهده مىﺷﻮد .در ﮔﺴﺘرش مدفﻮع اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴتها ممﮑﻦ اﺳت ﺑه صﻮرت مﻨﻔرد یا ﺑه صﻮرت
ﺟﻔت هایى که ﺑه وﺳﯿﻠه ماده ﭼﺴبﻨاك ﺑه یﮑدیﮕر پﯿﻮﺳﺘه اﻧد مﺸاهده ﺷﻮﻧد و مﻌمﻮﻻ اﺛرى از دیﻮاره اووﺳﯿﺴﺘى مﻼﺣﻈه ﻧمىﮔردد
(.)Motamedi rt al., 2010

 -3شناسایی گونه بر مبنای واکنش زنجیره ای پلیمراز
امروزه ﺟﻬت ﺷﻨاﺳایى ﮔﻮﻧههای اﻧﮕﻞ از روشهای ﻧﻮیﻦ مﻠﮑﻮلى ﻧﻈﯿر  Real time PCR ،RFLPو ﻏﯿره اﺳﺘﻔاده مى ﺷﻮد.
از ﺟمﻠه مﺰایای روشهای مﻠﮑﻮلى مى تﻮان در ﻧﯿاز ﺑه مﯿﺰان کﻢ از ماده وراﺛﺘى ،عدم تاﺛﯿر ﺷرایﻂ مﺨدوش کﻨﻨده محﯿﻂ و مﯿﺰﺑان و
ﻗاﺑﻠﯿت ﺑررﺳى تﻌداد زیادی ﻧمﻮﻧه در یک زمان کﻮتاه و ﺣﺴاﺳﯿت ﺑاﻻی تﺴت اﺷاره ﻧمﻮد ( .)Oryan et al., 2011هدف از ایﻦ
مﻄالﻌه اﺳﺘﻔاده از روش  PCRاﺳﺘاﻧدارد ﺑرای تﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧههای ﺳارکﻮﺳﯿﺴت در مﻨﻄقه ﺷﻬرکرد و ﺑه دﻧبال آن روش RFLP
ﺟﻬت تﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧههای ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ در ﻧمﻮﻧههای آلﻮده ﺑﻮد.

 -1-3واکنش زنجیره پلیمراز
 ،PCRتﮑﻨﯿﮑى اﺳت ﺑرای تﮑﺜﯿر ﻗﻄﻌات اخﺘﺼاصى  DNAو ﺷامﻞ ﺳﯿﮑﻞ های مﺘﻌدد  ٣مرﺣﻠه ای مى ﺑاﺷد :ﺑاز ﺷدن دو
رﺷﺘه الﮕﻮ از یﮑدیﮕر ،اتﺼال پرایمرها و تﮑﺜﯿر ﻗﻄﻌات .ﺑا ﺣرارت دادن ﺑﯿش از  81درﺟه ﺳاﻧﺘى ﮔراد دو رﺷﺘه مﮑمﻞ  DNAاز
یﮑدیﮕر ﺟدا مى ﺷﻮﻧد و ﺑا ﺳرد ﺷدن مﺠدد  2ﻗﻄﻌه پرایمر ﻃراﺣى ﺷده ﺑهﻃﻮر اخﺘﺼاصى ،هریک ﺑه یﮑى از رﺷﺘه های DNA
هدف مﺘﺼﻞ مى ﮔردﻧد .ﺳﭙﺲ دما تا ﺣدود  ٥2تا  ٥5درﺟه ﺳاﻧﺘى ﮔراد افﺰایش یافﺘه تا آﻧﺰیﻢ  DNAپﻠﯿمراز ﺑا تﻮﺳﻌه پرایمرها،
تﮑﺜﯿر ﻗﻄﻌات اخﺘﺼاصى را اﻧﺠام دهد (ﺷﮑﻞ  .)0اصﻮل اولﯿه روش PCRتﻮﺳﻂ  Khuranaو همﮑاران در ﺳال های 88٥8-88٥0
ﺷرح داده ﺷد و ﺣدود  81ﺳال ﺑﻌد تﻮﺳﻂ  Kary Mullisو همﮑاراﻧش عمﻼ ﺑه کار ﮔرفﺘه ﺷد .امروزه ایﻦ روش تقریبا در تمامى
آزمایﺸﮕاه های مﻠﮑﻮلى ﺑهﻃﻮر مﺘداول مﻮرد اﺳﺘﻔاده مى ﺑاﺷد (.)Prakas et al., 2002
 ،PCRاز ﻧﻈر اصﻮل عمﻠى تﺸاﺑه زیادی ﺑه هماﻧﻨد ﺳازی  DNAدارد و در واﻗع ﺑر ﮔرفﺘه از آن اﺳت .ﺑرای اﻧﺠام ،PCR
آﻧﺰیﻢ DNAپﻠﯿمراز ،ﻧﻮکﻠﺌﻮتﯿدهای تری فﺴﻔات ،یﻮن مﻨﯿﺰیﻢ DNA ،الﮕﻮ وپرایمر ﻻزم اﺳت.
از آﻧﺠایى که  DNAمﻌمﻮﻻ دو رﺷﺘه ای اﺳت ،ﺟﻬت تﮑﺜﯿر ﺑﺨﺸى از آن یک ﺟﻔت پرایمر مﻮرد ﻧﯿاز اﺳت که ﺑهﻃﻮر
اخﺘﺼاصى ﺑر اﺳاس تﻮالى های دو ﻃرف  DNAهدف ﻃراﺣى و ﺳاخﺘه مى ﺷﻮﻧد .پرایمرها محﻞ ژﻧى که ﺑاید تﮑﺜﯿر ﺷﻮد را
مﺸﺨﺺ ﻧمﻮده و اﻧدازه ﻗﻄﻌات تﮑﺜﯿر ﺷﻮﻧده را تﻌﯿﯿﻦ مى کﻨﻨد .هر ﻧاﺣﯿه از مﻠﮑﻮل  DNAمى تﻮاﻧد اﻧﺘﺨاب ﺷﻮد ﺑه ﺷرﻃى که
تﻮالى های دو ﻃرف آن مﻌﻠﻮم ﺑاﺷد .دو ﻗﻄﻌه اولﯿﮕﻮ ﻧﻮکﻠﺌﻮتﯿدی کﻮتاه ،هر یک ﺑاید ﺑا یک رﺷﺘه از مارپﯿﭻ دوتایى  ،DNAهﯿبرید
ﺷﻮﻧد .ایﻦ اولﯿﮕﻮﻧﻮکﻠﺌﻮتﯿدها که ﺑه عﻨﻮان پرایمر در واکﻨش های ﺳﻨﺘﺰ  DNAعمﻞ مى کﻨﻨد ،مﻨﻄقه ای را که ﺑاید تﮑﺜﯿر ﺑﺸﻮد،
محدود مى کﻨﻨد (ﺷﮑﻞ.)Rosenthal et al., 2008( )0

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)01 :زمستان  ،0231جلد یک

شکل -٣اووﺳیﺴﺖ ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ (.)Motamedi rt al., 2010

 -2-٥-٤-2کاربردﻫای PCR
 ،PCRکارﺑردهای زیادی در عرصه های مﺨﺘﻠف ﺑﯿﻮلﻮژی ،ﺑﯿﻮتﮑﻨﻮلﻮژی ،مﻬﻨدﺳـى ژﻧﺘﯿـک ،ﺟـرم ﺷﻨاﺳـى و ...دارد .عﻠت
اصﻠى ایﻦ امر ایﻦ اﺳت که  DNAالﮕﻮی ﺑه کار رفﺘه در  PCRرا مى تﻮان از مﻨاﺑع مﺨﺘﻠف ،تأمﯿﻦ و تﮑﺜﯿر ﻧمﻮد .ﺑهﻃﻮر کﻠى
32

 PCRﺑه دو مﻨﻈﻮر اصﻠى ﺑه کار مى رود :الف) تﻬﯿه ﻧﺴﺨه های مﺘﻌدد از یک ژن و ب) ﺑررﺳى ﺣﻀﻮر یا عدم ﺣﻀﻮر یک ژن خاص
در مﺠمﻮعه ژﻧى

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)01 :زمستان  ،0231جلد یک
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شکل  -4ﻧﺤﻮه ﺗکﺜیﺮ  DNAﺑﻪ روش PCR

 -3-٥-٤-2پروفایﻞ ﺣرارتﻰ سیکﻞ ﻫای PCR
ﺑهﻃﻮر کﻠى در ﻃى هر ﭼرخه  ،PCRمﺨﻠﻮط واکﻨش در ﺳه دمای مﺨﺘﻠف ﻗرار مى ﮔﯿرﻧد (ﺷﮑﻞ :)5
الف) درﺟه ﺣرارت ﺟدا کردن دو رﺷﺘه ) (Denaturation temperatureکه مﻌمﻮﻻ ﺣدود  82-85درﺟه ﺳاﻧﺘى ﮔراد اﺳت.
در ایﻦ دما ،اتﺼاﻻت ﺑﯿﻦ ﺟﻔت ﺑازها ﺷﮑﺴﺘه مى ﺷﻮد و  DNAتک رﺷﺘه ای ایﺠاد مى ﺷﻮد .در مﻮاردی که رﺷﺘه هایDNA
هدف از ﻧﻈر ﺑازهای  G+Cﻏﻨى ﺑاﺷد ،ﺑاید درﺟه ﺣرارت های ﺑاﻻتر اﺳﺘﻔاده ﺷﻮد .اﮔر تک رﺷﺘه ای ﺷدن ﺑهﻃﻮر کامﻞ صﻮرت
ﻧﮕﯿرد ،رﺷﺘه های DNAﺳریﻌا دو رﺷﺘه ای مى ﺷﻮﻧد .البﺘه ﺑاید تﻮﺟه داﺷت که ﻃﻮل ایﻦ مرﺣﻠه ﻧمى تﻮاﻧد زیاد ﻃﻮﻻﻧى ﺑاﺷد زیرا
مﻨﺠر ﺑه کاهش فﻌالﯿت آﻧﺰیﻢ  Taqپﻠى مراز ﺑه مﯿﺰان زیادی خﻮاهد ﺷد.
ب) درﺟه ﺣرارت هﯿبرید ﺷدن یا اتﺼال ) (Annealing temperatureکه در ﻃى آن پرایمرها ،ﺑه الﮕﻮ اتﺼال مى یاﺑﻨد که
ایﻦ دما واﺑﺴﺘه ﺑه  Tmپرایمرهای ﻃراﺣى ﺷده در واکﻨش مى ﺑاﺷد .در ایﻦ مرﺣﻠه پرایمرهای اﺿافه ﺷده ،ﺑا  DNAالﮕﻮی تک
رﺷﺘه ای ،ﺟﻔت یا هﯿبرید مى ﺷﻮﻧد تا محﻞ ﺷروعى ﺑرای فﻌالﯿت آﻧﺰیﻢ  Taqپﻠى مراز در اﻧﺘﻬای'  ٣پرایمر ایﺠاد ﻧمایﻨد.
ج) درﺟه ﺣرارت پﯿﺸروی ) (extension temperatureکه در ﻃى آن ﺳﻨﺘﺰ  DNAرخ مى دهد .ایﻦ مرﺣﻠه ،مﻌمﻮﻻ ٥2
درﺟه ﺳاﻧﺘى ﮔراد ،مﻌادل ﺣرارت مﻨاﺳﺐ ﺑرای فﻌالﯿت آﻧﺰیﻢ  Taqپﻠﯿمراز اﺳت.
ﺳرعت الحاق ﻧﻮکﻠﺌﻮتﯿدها ﺑرای ﺳاخت زﻧﺠﯿره
مﮑمﻞ ﺑا کمک آﻧﺰیﻢ  Taqپﻠى مراز ﺑﯿﻦ ٣5-811
ﻧﻮکﻠﺌﻮتﯿد در هر ﺛاﻧﯿه مى ﺑاﺷد که تﻐﯿﯿر آن ﺑﺴﺘﮕى ﺑه
ﻧﻮع ﺑافر  pHﻏﻠﻈت ﻧمک و  DNAالﮕﻮ دارد ودر
مدت زمان یک دﻗﯿقه در دمای  ٥2درﺟه ﺳاﻧﺘى ﮔراد
محﺼﻮﻻتى ﺑا ﻃﻮل ﺑﯿش از  2111ﺟﻔت ﺑاز ایﺠاد مى
ﺷﻮﻧد.
در ﺑﺴﯿاری از پروتﮑﻞ ها ،عﻼوه ﺑر  ٣دمای فﻮق،
ﻗبﻞ از ﺷروع ﺳﯿﮑﻞ اصﻠى ،یک مرﺣﻠه دﻧاتﻮراﺳﯿﻮن
اولﯿه اﺳﺘﻔاده مى ﺷﻮد که ایﻦ مرﺣﻠه ،ﺑه ﺟداﺳازی ﺑﻬﺘر
 DNAهدف کمک مى کﻨد .همﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌد از اتمام
آخریﻦ مرﺣﻠه پﯿﺸروی ،مرﺣﻠه پﯿﺸروی اﻧﺘﻬایى ﻃراﺣى
مى ﺷﻮد که ﺑه اتمام ﻃﻮیﻞ ﺳازی محﺼﻮﻻت ،PCR
که در ﻃى آخریﻦ ﺳﯿﮑﻞ آﻏاز ﺑه ﺳﻨﺘﺰ ﺷده اﻧد ،کمک
شکل -5ﭘﺮوﻓایل ﺣﺮارﺗﻰ ﺗیﭙیﻚ .)8٥( PCR
مى کﻨد (ﺷﮑﻞ.)Rosenthal et al., 2008( )5

 -٤انواع تکنیک  PCRبرای شناسایی سارکوسیست
 -1-٤برش آنزیمی ()PCR-RFLP
محﺼﻮل  PCRاول ) )8٥1bpﻧمﻮﻧههاى ماکروکﯿﺴت و همﭽﻨﯿﻦ ﻧمﻮﻧه هاى مﯿﮑروکﯿﺴﺘى که در واکﻨش دوم ﺑاﻧد ﻧداده ﺑﻮدﻧد،
تحت تاﺛﯿر آﻧﺰیﻢ آﻧدوﻧﻮکﻠﺌاز محدود کﻨﻨده  SspIﻗرار داده ﺷدﻧد .ایﻦ آﻧﺰیﻢ ﻗادر اﺳت تﻮالى ) (AAT/ATTرا ﺷﻨاﺳایى کرده و آن
را ﺑرش دهد ،لذا تﻨﻬا ﻧمﻮﻧه هاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ژیﮕاﻧﺘه آ در مﻮﻗﻌﯿت ﻧﻮکﻠﺌﻮتﯿدى  ٥12-٥1٥ژن  18S rRNAتﻮﺳﻂ ایﻦ آﻧﺰیﻢ
ﺑرش خﻮرده ﺑه دو ﻗﻄﻌه ) 50١bpو  )0٣8bpتقﺴﯿﻢ مىﺷﻮﻧد و ﺳایر ﮔﻮﻧهها ﺑرش ﻧمى خﻮرﻧد (.)Stojecki et al., 2012

 -1-1-٤مواد مورد نیاز جهت برش آنزیمی

 -2-1-٤برش محصول برش آنزیمی
ﺑراى ﺑررﺳى محﺼﻮل ﺑرش آﻧﺰیمى از ژل آﮔارز  2درصد در ﺑافر  1/5X TBEاﺳﺘﻔاده ﺷد و ﺑهمﻨﻈﻮر رﻧگ آمﯿﺰى و مﺸاهده
ﺑاﻧدها از ( DNA safe staineﺷرکت ﺳﯿﻨاژن) اﺳﺘﻔاده ﺷد .ﺑه کمک اﺷﻌه ماوراى ﺑﻨﻔش ،ژل از ﻧﻈر وﺟﻮد یا عدم وﺟﻮد ﻗﻄﻌه یا
ﻗﻄﻌات مﻮرد ﻧﻈر ﺑررﺳى ﮔردید .در ﻧﻬایت ﻧمﻮﻧههاى ماکروﺳﮑﻮپى که ﺑرش خﻮرده و ﺑه دو ﻗﻄﻌه تقﺴﯿﻢ ﺷده اﻧد ﺑه عﻨﻮان
ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ژیﮕاﻧﺘهآ ﺷﻨاخﺘه مىﺷﻮﻧد .همﭽﻨﯿﻦ ﻧمﻮﻧههاى مﯿﮑروکﺴﮑﻮپى که در واکﻨش  Semi -nested PCRﺑاﻧد ﻧداده اﻧد
و در ایﻦ واکﻨش ﻧﯿﺰ ﺑرش ﻧﺨﻮردهاﻧد ﺑه عﻨﻮان ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ تﻨﻼ مﻌرفى مى ﮔردﻧد (.)Yang et al., 2002
 -2-٤تکنیک SSCP
وﺳایل و ﻣﻮاد ﻣﻮردﻧیاز ﺑﺮاى اﻧﺠام ﺗکﻨیﻚ SSCP










 ﺑﯿﺲ اکریﻞ آمﯿد  80/5 :%٣1ﮔرم آکریﻞ آمﯿد را ﺑا
 1/5ﮔرم ﺑﯿﺲ آکریﻞ آمﯿد در لﻮله فالﮑﻮن ﺑه ﺣﺠﻢ
 51مﯿﻠى لﯿﺘر مى رﺳاﻧﯿﻢ.
 آب مقﻄر
 آمﻮﻧﯿﻮم پرﺳﻮلﻔات % 1/8
 محﻠﻮل ﺑافر TBE10x
TEMED 
Glycerol 
 ﻧﯿﺘرات ﻧقره
 اﺳﯿد اﺳﺘﯿک ﮔﻼﺳﯿال
ﻧﮑﺘه :ﺑرای الﮑﺘروفرز مﻌمﻮﻻ از ﺑافرهای  8xاﺳﺘﻔاده مى ﺷﻮد .از رﻗﯿﻖ کردن ﺑافر های  81xتﻬﯿه مى ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘه :ایﻦ ﺑافر ها را در تاﻧﮑﻬای الﮑﺘروفﻮرز ریﺨﺘه و ﺑﺴﺘه ﺑه ﺷرایﻂ کار هرﭼﻨد مدت عﻮض مى ﺷﻮد.

NAOH
الﮑﻞ مﻄﻠﻖ
فرم آلدﺋﯿد%8٥
ﺳدیﻢ هﯿدروژن کرﺑﻨات
تاﻧک
ﺷﯿﺸه های ﺳاخت ژل
ﺷاﻧه های مﺨﺼﻮص ﺑرای ایﺠاد ﭼاهک هایى در ژل
ﮔﯿره ﺑرای ﻧﮕﻬداری ﺷﯿﺸه های ژل
اﺳﭙﯿﺴر
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 .8ﺑافر G؛  8مﯿﮑرولﯿﺘر.
 .2آﻧﺰیﻢ آﻧدﻧﻮکﻠﺌاز محدود کﻨﻨده SspI؛  8مﯿﮑرولﯿﺘر.
 .٣محﺼﻮل  PCRاول؛  5مﯿﮑرولﯿﺘر.
 .0آب مقﻄر؛  8مﯿﮑرولﯿﺘر.
ﻧمﻮﻧهها پﺲ از اﺿافه کردن ﺑافر و آﻧﺰیﻢ مﻮرد ﻧﻈر ﺑه مدت  8١ﺳاعت در ﺑﻦ مارى در دماى  ٣٥درﺟه ﺳاﻧﺘى ﮔراد ﻗرار داده
ﺷدﻧد (.)Tenter et al., 1994

ﻧﺤﻮه اﻧﺠام ﺗکﻨیﻚ  :SSCPژل پﻠى آکریﻞ آمﯿد تﻬﯿه ﮔردید ،ولى ﻗبﻞ از لﻮد کردن ﻧمﻮﻧه ها  ١مﯿﮑرولﯿﺘر از محﺼﻮل
 PCRرا ﺑا 0مﯿﮑرولﯿﺘر محﻠﻮل ﺳمﭙﻞ ﺑافر که ﻗبﻼ آماده کرده ایﻢ درون مﯿﮑروتﯿﻮب مﺨﻠﻮط کرده و ﺑه مدت  81دﻗﯿقه در دمای 85
درﺟه ﻗرار مى دهﯿﻢ و ﺑﻼفاصﻠه ﻧمﻮﻧه ها را ﺑر روی یخ مﻨﺘقﻞ مى کﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺷروع ﺑه لﻮد کردن ﻧمﻮﻧه ها مى کﻨﯿﻢ ( Yang et
.)al., 2001
ﻃﺮز ﺗﻬیﻪ  51 :Sample bufferمﯿﮑرولﯿﺘر  day ١xو 801مﯿﮑرولﯿﺘر فرم آمﯿد ﺑا 81مﯿﮑرولﯿﺘر NAOHﺑه ﺣﺠﻢ
8مﯿﻠى لﯿﺘر مى رﺳاﻧﯿﻢ.
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رﻧﮓ آﻣیزى ﺑا ﻧیﺘﺮات ﻧﻘﺮه :ﻧمایان ﺳازی ﺑاﻧدها ﺑا روﺷى مﻮﺳﻮم ﺑه روش ﺳریع رﻧگ آمﯿﺰی ﻧﯿﺘرات ﻧقره اﻧﺠام ﺷد .روش
رﻧگ آمﯿﺰی ﻧﯿﺘرات ﻧقره در مقایﺴه ﺑا رﻧگ آمﯿﺰی اتﯿدیﻮم ﺑروماید ﺑﺴﯿار ﺣﺴاس تر اﺳت.
مراﺣﻞ روش اﺳﺘﻔاده ﺷده ﺑه ﺷرح زیر اﺳت:
 ﺳﺘﻮن ﺷﯿﺸه ای الﮑﺘروفﻮرز را درون محﻠﻮل تﺜبﯿت کﻨﻨده (اتاﻧﻮل  %8١و اﺳﯿد اﺳﺘﯿک )% 5ﻗرار داده و ﺑه آرامى ﺷﯿﺸه هارا از ژل ﺟدا مى کﻨﯿﻢ .در ایﻦ ﺣالت ﺑه مدت  81دﻗﯿقه ژل را داخﻞ محﻠﻮل تﮑان داده مى ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ محﻠﻮل را دور
ریﺨﺘه و دوﺑاره ﺑرای  5دﻗﯿقه در محﻠﻮل تﺜبﯿت کﻨﻨده ﻗرار داده و تﮑان مى دهﯿﻢ .ﺑرای تﻬﯿه ایﻦ محﻠﻮل  ١ﺳى ﺳى اﺳﯿد
اﺳﺘﯿک را در  51ﺳى ﺳى الﮑﻞ و  051ﺳى ﺳى آب مقﻄر مﺨﻠﻮط مى کﻨﯿﻢ 251 .ﺳى ﺳى از محﻠﻮل را در  81دﻗﯿقه اول
روی ژل مى ریﺰیﻢ و  251ﺳى ﺳى ﺑاﻗﯿماﻧده را در  5دﻗﯿقه دوم روی ژل مى ریﺰیﻢ.
 ﺳﭙﺲ ژل در محﻠﻮل رﻧگ آمﯿﺰی (ﻧﯿﺘرات ﻧقره  )%1/8ﻗرار داده ﺷده و ﺑه مدت  21دﻗﯿقه در داخﻞ ایﻦ محﻠﻮل تﮑان دادهمى ﺷﻮد .ایﻦ مرﺣﻠه ﺑاید در تاریﮑى اﻧﺠام ﺷﻮد.
 در ایﻦ مرﺣﻠه ژل ﺑه مدت  21ﺛاﻧﯿه در آب مقﻄر ﺷﺴﺘﺸﻮ داده مى ﺷﻮد. ژل در محﻠﻮل ﻇﻬﻮر ( 85 NaoHﮔرم ) و 8ﺳى ﺳى فرمالﯿﻦ 8111 ،%01ﺳى ﺳى آب مقﻄر) ﻗرار داده ﺷده و تا ﻇاهرﺷدن ﺑاﻧدها تقرﺑﯿا ﺑه مدت  21دﻗﯿقه تﮑان داده مى ﺷﻮد.
 ژل در محﻠﻮل مﺘﻮﻗف کﻨﻨده(  % ٣اﺳﯿد اﺳﺘﯿک) ﻗرار داده ﺷده و ﺑه مدت  85دﻗﯿقه داخﻞ ایﻦ محﻠﻮل که ﺑه عﻨﻮان خاتمهدهﻨده ﻗرار مى ﮔﯿرد.
 ژل پﺲ از خﺸک ﺷدن ﻧﺴبى ﺑا ﻻیه ﻧایﻠﻮﻧى ﻧازك پﻮﺷاﻧده مى ﺷﻮد .در ایﻦ ﺣالت مى تﻮان ژل در دمای اتاق تا ﭼﻨدهﻔﺘه ﻧﮕﻬداری کرد.
 -مﺸاهده ﺑاﻧدهای ژﻧى و عﮑﺲ ﺑرداری از آﻧﻬا (.)Yang et al., 2001

 -٥نتایج تحقیقات
 -1-٥نتایج برش آنزیمی RFLP

 -1-1-٥آزمایش ﻫضمﻰ عضالت
ﺑدیﻦ مﻨﻈﻮر از روش هﻀمى اﺳﯿد -پﭙﺴﯿﻦ
اﺳﺘﻔاده ﺷد و مایع صاف ﺷده ﺳاﻧﺘریﻔﻮژ ﮔردید .از
رﺳﻮب ﺣاصﻞ تﻌدادى ﮔﺴﺘرش ﻧازك تﻬﯿه ﺷد و ﻻم
هاى ﺣاصﻞ پﺲ از خﺸک ﺷدن ﺑا مﺘاﻧﻮل تﺜبﯿت
ﮔﺸﺘه ﺑه مدت  21دﻗﯿقه ﺑا ﮔﯿمﺴا رﻧگ آمﯿﺰى
ﺷدﻧد .در ﻧﻬایت ﻧمﻮﻧه ها ﺑه کمک مﯿﮑروﺳﮑﻮپ
ﻧﻮرى و ﺑا ﺑﺰرگﻧمایى  01و  811از ﻧﻈر وﺟﻮد
ﺑرادیﺰوﺋﯿتهاى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﺑررﺳى ﺷدﻧد
(.)Hamidinejat et al., 2014
شکل  -6ﻫﻀﻢ کﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى ﻋﻀﻼﻧﻰ ﺑﻪ روش اﺳید -ﭘﭙﺴیﻦ

شکل -7گﺴﺘﺮشﻫاى رﻧﮓ آﻣیزى شده ﺑا گیﻤﺴا (ﺑﺮادیزوﺋیﺖﻫاى ﻣﻮزى شکل ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ)
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 -2-1-٥استخراج DNA
در ایﻦ مرﺣﻠه مقدارى از ﻧمﻮﻧه هاى عﻀﻼﻧى که آزمایش هﻀمى آﻧﻬا مﺜبت ﺷده ﺑﻮد ﺑا اﺳﺘﻔاده از هاون ﭼﯿﻨى و ﻧﯿﺘروژن مایع
ﺑه صﻮرت پﻮدر درآمده و تا زمان اﺳﺘﺨراج  DNAدر مﻨﻔى  21درﺟه ﻧﮕﻬدارى ﮔردید(.)Hamidinejat et al., 2014

شکل -8ﭘﻮدر کﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻀﻼﻧﻰ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣیکﺮوکیﺴﺖ ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﻧیﺘﺮوژن ﻣایﻊ
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ﺟﻬت اﺳﺘﺨراج  DNAاز کﯿت تﺠارى ﺷرکت  MBSTایران
اﺳﺘﻔاده ﺷد .ﺑدیﻦ مﻨﻈﻮر ﺑه تﯿﻮپ هاى ﺣاوى ﻧمﻮﻧه ،ﺑافر تﺠﺰیه کﻨﻨده و
پروتﺌﯿﻨاز  Kاﺿافه ﮔردید .ﺳﭙﺲ محﺘﻮیات تﯿﻮپ ورتﮑﺲ ﮔﺸﺘه و در دماى
 55درﺟه ﺳاﻧﺘى ﮔراد ﺑه مدت یک ﺷﺐ ﻧﮕﻬدارى ﮔردید تا ﺑافت ﺑهﻃﻮر
کامﻞ هﻀﻢ ﮔردد .پﺲ از اﻧﺠام ﺳایر مراﺣﻞ مﻄاﺑﻖ دﺳﺘﻮرالﻌمﻞ ﺷرکت
ﺳازﻧده کﯿت ،محﻠﻮل ﺟمع آورى ﺷده در تﯿﻮپ  8/5مﯿﻠى لﯿﺘرى که ﺣاوى
ﺑﯿش از  15درصد از  DNAاﻧﮕﻞ اﺳت ﺟﻬت اﻧﺠام آزمایﺸات مﻮلﮑﻮلى در
مﻨﻔى  21درﺟه ﺳاﻧﺘىﮔراد ﻧﮕﻬدارى ﺷد(.)Hamidinejat et al., 2014

 -3-1-٥تکﺜیر ژن  18S rRNAسارکوسیستیس
در ﺳال هاى اخﯿر مﻄالﻌات مﻮلﮑﻮلى ﺑهمﻨﻈﻮر ﺷﻨاﺳایى ﮔﻮﻧههاى
ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ در ﺣﯿﻮاﻧات مﺨﺘﻠف ﺑر مبﻨاى مﻄالﻌه ﺑﺨﺸى از ژن RNA
ریبﻮزومى ﺑﻮده اﺳت .در ایﻦ مﻄالﻌه ﻧﯿﺰ ﺑهمﻨﻈﻮر تﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧه هاى ایﺠاد
کﻨﻨده ماکروکﯿﺴت و مﯿﮑروکﯿﺴت در ﮔﻮﺳﻔﻨد ،در مرﺣﻠه اول ﻗﻄﻌه اى از
ژن 18S rRNAﺑه ﻃﻮل ﺣدوداً  8٥1bpتﮑﺜﯿر ﮔردید .ایﻦ ﻗﻄﻌه
اخﺘﺼاصى ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﺑﻮده و در ﺑﯿﻦ هر ﺳه ﮔﻮﻧه مﺸﺘرك اﺳت .ایﻦ
واکﻨش ﺑهﻃﻮر مﺠﺰا روى  DNAاﺳﺘﺨراج ﺷده از تمامى ﻧمﻮﻧه ها
(ماکروکﯿﺴت و مﯿﮑروکﯿﺴت) اﻧﺠام ﮔردید (تﺼاویر  81الى  .)82ﭼﻨاﻧﭽه
در ﻃى واکﻨش  PCRتﻌدادى از ﻧمﻮﻧهها اعﻢ از ماکروﺳﮑﻮپى یا
مﯿﮑروﺳﮑﻮپى ﺑاﻧد اخﺘﺼاصى ﺟﻨﺲ ﺣدوداً(  )8٥1bpرا ﻧﺸان ﻧدهﻨد ایﻦ
ﻧمﻮﻧه ها ﺑا ﻧمﻮﻧه هاى ﺟدید ﺟایﮕﺰیﻦ مى ﺷدﻧد( Hamidinejat et al.,
.)2014

شکل DNA -9اﺳﺘﺨﺮاج شده روى ژل آگارز ١
درﺻد
C؛ کﻨﺘرل مﻨﻔى (آب مقﻄر).ﭼاهکهاى 1-4؛  DNAاﺳﺘﺨراج ﺷده از ﻧمﻮﻧه هاى .
M؛ مارکر ( 51bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).
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شکل -١1اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻌدادى از ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRروى

شکل  -١١اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻌدادى از ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRروى ژل

ژل آگارز  1/8درﺻد

آگارز  1/8درﺻد

ﭼاهک هاى 1-6؛ محﺼﻮل واکﻨش  PCRروى  DNAاﺳﺘﺨراج ﺷده از
ﻧمﻮﻧه هاى ماکروﺳﮑﻮپى (ﺷماره هاى )8-١؛ در تمامى ﭼاهک ها ﺑاﻧد
 8٥1bpمﺸﺨﺺ اﺳت.
C1؛ کﻨﺘرل مﻨﻔى(آب مقﻄر).
M؛ مارکر ( 51bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).

ﭼاهک هاى 1-14؛ محﺼﻮل واکﻨش  PCRروى  DNAاﺳﺘﺨراج ﺷده از ﻧمﻮﻧه
هاى ماکروﺳﮑﻮپى (ﺷماره هاى )٥-21؛ ﺑﺠﺰ ﭼاهک هاى  3و  6در ﺳایر ﭼاهک
ها ﺑاﻧد  8٥1bpمﺸﺨﺺ اﺳت.
C1؛ کﻨﺘرل مﻨﻔى (آب مقﻄر).
M؛ مارکر ( 51bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).

ﺗﺼﻮیﺮ  -١٢اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻌدادى از ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRروى ژل آگارز  1/8درﺻد
ﭼاهک هاى 1-10؛ محﺼﻮل واکﻨش  PCRروى  DNAاﺳﺘﺨراج ﺷده از ﻧمﻮﻧه هاى مﯿﮑروﺳﮑﻮپى (ﺷماره
هاى )8-81؛ ﺑﺠﺰ ﭼاهک  1در ﺳایر ﭼاهک ها ﺑاﻧد  8٥1bpمﺸﺨﺺ اﺳت.
C1؛ کﻨﺘرل مﻨﻔى (آب مقﻄر).
M؛ مارکر ( 51bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).

 -٤-1-٥تﻌییﻦ گونه کیستﻫاى میکروسکوپﻰ
ﺑهمﻨﻈﻮر تﺸﺨﯿﺺ تﻔریقى ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧههاى ایﺠاد کﻨﻨده کﯿﺴتهاى مﯿﮑروﺳﮑﻮپى ،محﺼﻮل  PCRاول ﻧمﻮﻧه هاى مﯿﮑروﺳﮑﻮپى
ﺑا اﺳﺘﻔاده از پرایمر اخﺘﺼاصى ﮔﻮﻧه )(new-SA1مﺠدداً تﮑﺜﯿر ﮔردیدﻧد .محﺼﻮل ایﻦ واکﻨش در ﮔﻮﻧه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ آریﺘى
کاﻧﯿﺲ ﻗﻄﻌهاى ﺑه ﻃﻮل  0٣8bpمى ﺑاﺷد درﺣالﯿﮑه ﻧمﻮﻧه هاى آلﻮده ﺑه ﺳایر ﮔﻮﻧه ها در ایﻦ واکﻨش ﺑاﻧدى ﻧمى دهﻨد .ﻧمﻮﻧههایى
که در واکﻨش دوم ﺑاﻧد ﻧداده ﺑﻮدﻧدمﺠدداً یک ﺑار دیﮕر واکﻨش  Semi -nested PCRروى آﻧﻬا تﮑرار ﮔردید .ﻧﺘایﺞ ایﻦ مﻄالﻌه
ﻧﺸان داد تمامى  01ﻧمﻮﻧه مﯿﮑروﺳﮑﻮپى مﻮرد ﺑررﺳى در ایﻦ تحقﯿﻖ ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ آریﺘىکاﻧﯿﺲ ﺑﻮدهاﻧد .در تمامى واکﻨشها در
کﻨار ﻧمﻮﻧهها از کﻨﺘرل مﻨﻔى اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت (اﺷﮑال  8٣تا .)Hajimohammadi et al., 2014( )85
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روى ژل آگارز  ١/5درﺻد

روى ژل آگارز ١/5درﺻد

ﭼاهک هاى 1,2؛ محﺼﻮل واکﻨش  Semi -nested PCRﻧمﻮﻧههاى
مﯿﮑروﺳﮑﻮپى (ﺷماره هاى 2و)8؛ ﺑاﻧد  0٣8bpمﺸﺨﺺ اﺳت.
C1؛ کﻨﺘرل مﻨﻔى (آب مقﻄر).
M؛ مارکر ( 811bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).

ﭼاهک هاى 1-7؛ محﺼﻮل واکﻨش  Semi -nested PCRﻧمﻮﻧههاى
مﯿﮑروﺳﮑﻮپى (ﺷماره هاى )٣-8؛ همه ﻧمﻮﻧه ها ﺑاﻧد  0٣8bpداده اﺳت.
C1؛ کﻨﺘرل مﻨﻔى (آب مقﻄر).
M؛ مارکر ( 811bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).

شکل -١5اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت  Semi -nested PCRروى ژل آگارز  ١/5درﺻد
ﭼاهک هاى 1-15؛ محﺼﻮل واکﻨش  Semi -nested PCRﻧمﻮﻧههاى مﯿﮑروﺳﮑﻮپى (ﺷماره هاى -25
)88؛ ﺑﺠﺰ ﭼاهک  3در ﺳایر ﭼاهک ها ﺑاﻧد  0٣8bpمﺸﺨﺺ اﺳت.
C1؛ کﻨﺘرل مﻨﻔى (آب مقﻄر).
M؛ مارکر ( 811bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).
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شکل -١٣اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت Semi -nested PCR

شکل  -١4اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت Semi -nested PCR

 -٥-1-٥تﻌییﻦ گونه کیستﻫاى ماکروسکوپﻰ
محﺼﻮل واکﻨش  PCRکﯿﺴتهاى ماکروﺳﮑﻮپى تحت تاﺛﯿر آﻧﺰیﻢ آﻧدوﻧﻮکﻠﺌاز محدود کﻨﻨده SspIﻗرار داده ﺷد .ایﻦ آﻧﺰیﻢ
ﻗادر اﺳت تﻮالى ) (AAT/ATTرا در مﻮﻗﻌﯿت ﻧﻮکﻠﺌﻮتﯿدى  ٥12 -٥1٥ژن  18SrRNAﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ژیﮕاﻧﺘهآ ﺷﻨاﺳایى کرده،
آن را ﺑه دو ﻗﻄﻌه ) 50١bpو )0٣8 bpﺑرش دهد .تمامى  21ﻧمﻮﻧه ماکروﺳﮑﻮپى مﻮرد ﺑررﺳى در ایﻦ تحقﯿﻖ تﻮﺳﻂ ایﻦ آﻧﺰیﻢ ﺑرش
خﻮرده و ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ژیﮕاﻧﺘهآ تﺸﺨﯿﺺ داده ﺷدﻧد (تﺼاویر  8١و .)Hajimohammadi et al., 2014( )8٥
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ﺗﺼﻮیﺮ  -١6اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮش آﻧزیﻤﻰ روى ژل

شکل  -١7اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮش آﻧزیﻤﻰ روى

آگارز  ٢درﺻد

ژل آگارز  ٢درﺻد

ﭼاهک هاى 1-10؛ ﻧﺘایﺞ ﺑرش آﻧﺰیمى محﺼﻮﻻت  PCRﻧمﻮﻧههاى ماکروﺳﮑﻮپى
(ﺷماره هاى )8-81؛
تمامى ﻧمﻮﻧه ها ﺑرش خﻮرده ﺑاﻧدهاى  50١bpو  0٣8bpرا ﻧﺸان داده اﺳت.
C1؛ کﻨﺘرل مﻨﻔى (آب مقﻄر).
C2؛ محﺼﻮل  PCRاول ﻗبﻞ از ﺑرش ( .)8٥1bp
M؛ مارکر ( 811bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).

ﭼاهک هاى 1-5؛ ﻧﺘایﺞ ﺑرش آﻧﺰیمى محﺼﻮﻻت  PCRﻧمﻮﻧههاى
ماکروﺳﮑﻮپى (ﺷماره هاى )88-85؛ تمامى ﻧمﻮﻧهها ﺑرش خﻮرده ﺑاﻧدهاى
 50١bpو  0٣8bpرا ﻧﺸان داده اﺳت.
M؛ مارکر ( 51bpﺷرکت ﺳﯿﻨاژن).

 -2-٥نتایج تکنیک ]2٤[ SSCP
اﺳﺘﺨراج  DNAﺑر اﺳاس تﮑﻨﯿک اراﺋهﺷده تﻮﺳﻂ  Camposو  )2182( Gilbertمىﺑاﺷد ،ﺑهﻃﻮر مﻮفقﯿت آمﯿﺰی صﻮرت
ﮔرفت و  DNAهای ﺣاصﻞ ﺑر روی ژل آﮔارز  % 8/5الﮑﺘروفﻮرز ﺷدﻧد .ﻧﺘایﺞ ﺣاصﻞ از ﻧمﻮﻧه ها در ﺷﮑﻞ  81آورده ﺷده اﺳت.

شکل-١8اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪﻫای  DNDاﺳﺘﺨﺮاج شده ﺑﺮ روی ژل آگارز DNA Ladder :M .%١از شﺮکﺖ Jena

 bioscience Germanyﺑا داﻣﻨﻪ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ( ،(50-1500bpﺳﺘﻮن ﻫای ١ﺗا DNA : 5ﻫای اﺳﺘﺨﺮاج شده ﻣﻰ ﺑاشﻨد.

 -1-2-٥نتایج ﺣاﺻﻞ از تکﺜیر ﻗﻄﻌه ژن مورد نﻈر در گونه ﻫاى سارکوسیستیس کروزى و
ﻫومینیس
ﺑهمﻨﻈﻮر ﺑررﺳى وﺟﻮد ﮔﻮﻧههای ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ کروزی و هﻮمﯿﻨﯿﺲ در  DNAهای اﺳﺘﺨراج ﺷده ،واکﻨش زﻧﺠﯿره ای
پﻠﯿمراز(  (PCRﺑا اﺳﺘﻔاده از پرایمرهای اخﺘﺼاصى  18s rRNAاﻧﺠام ﺷد و ﻗﻄﻌاتى ﺣدود  937bpو 926bpﺟﻔت ﺑازی از ژن
 18s rRNAﮔﻮﻧههای ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ کروزی و هﻮمﯿﻨﯿﺲ در82ﻧمﻮﻧه از  ٣1ﻧمﻮﻧه مﻮرد ﺑررﺳى ،تﮑﺜﯿر ﺷد و در  81ﻧمﻮﻧه که از
ﻧﻈر ایﻦ دو ﮔﻮﻧه عاری از آلﻮدﮔى ﺑﻮدﻧد هﯿﭻ ﮔﻮﻧه تﮑﺜﯿری صﻮرت ﻧﮕرفت.
ﺑﻌد ازاﻧﺠام  ٥-1 PCRمﯿﮑرولﯿﺘر از محﺼﻮﻻت  PCRهﻢ ﺑر روی ژل آﮔارز 8درصد و هﻢ ﺑرای اﻃمﯿﻨان و دﻗت ﺑروی ژل
پﻠى اکریﻼمﯿد  81درصد مﻨﺘقﻞ ﺷدﻧد و الﮑﺘروفﻮرز ﮔردید .ﻧﺘایﺞ ﺣاصﻞ از الﮑﺘروفﻮرز ﻧﺸان داد که  82ﻧمﻮﻧه از  ٣1ﻧمﻮﻧه ی مﻮرد
ﺑررﺳى مﺜبت ﺑه وﺟﻮد ﮔﻮﻧههای ﺳارکﻮﺳﯿﺴت کروزی و هﻮمﯿﻨﯿﺲ ﮔردیدﻧد .ﻧﺘایﺞ ﺣاصﻞ از ژل آﮔارز و ژل پﻠى آکریﻞ آمﯿد در
ﺷﮑﻞ های  88و  21و 28آورده ﺷده اﺳت (.)Hajimohammadi et al., 2014
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شکل -١9اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRﺑﺮ روی ژل آگاروز  DNA Ladder:M .% ١از شﺮکﺖ Jena bioscience

 ، Germanyﺑا ﻣیزان ﻣﺘﻮﺳﻂ ) (100-2000bpﻣﻰ ﺑاشد .ﺳﺘﻮن ﻫای ١٢،١١،9،8،7،6،5،٣،١ﺑا ﭘﺮایﻤﺮﻫای ﺗﺨﺼﺼﻰ ،ژن
 18S rRNAرا ﺗکﺜیﺮ ﻧﻤﻮدﻧد ﺑﻨاﺑﺮایﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕل ﺳارکﻮﺳیﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ شدﻧد .ﺳﺘﻮن ﻫای  ٢،١1،4ﺑا ﭘﺮایﻤﺮﻫای
ﺗﺨﺼﺼﻰ ژن  18S rRNAﺗکﺜیﺮ ﻧﮕﺮدیدﻧد.

 18S rRNAرا ﺗکﺜیﺮ ﻧﻤﻮدﻧد ﺑﻨاﺑﺮایﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕل ﺳارکﻮﺳیﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ شدﻧد .ﺳﺘﻮن ﻫای  7 ،6،١ﺑا ﭘﺮایﻤﺮﻫای
ﺗﺨﺼﺼﻰ ژن  18S rRNAﺗکﺜیﺮ ﻧﮕﺮدیدﻧد.
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شکل-٢1اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪﻫای دیﮕﺮ ﺣاﺻل از  PCRﺑﺮ روی ژل آگاروز  DNA Ladder: % ١از شﺮکﺖ Jena

 ، bioscience Germanyﺑا ﻣیزان ﻣﺘﻮﺳﻂ ) (100-2000bpﻣﻰ ﺑاشد .ﺳﺘﻮنﻫای  5 ، ٣،٢ﺑا ﭘﺮایﻤﺮﻫای ﺗﺨﺼﺼﻰ ،ژن

شکل 4 -٢١ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺣاﺻل از اﻟکﺘﺮوﻓﻮرز ژل ﭘلﻰ آکﺮیل آﻣید  ،%١1ﺳﺘﻮن ﻫای ٢و  :٢ﻧﻤﻮﻧﻪ ی شﻤاره ی  ٢ﺗکﺮار شده
اﺳﺖ کﻪ ﺑاﻧدﻫای ﺣاﺻل از آﻟﻮدگﻰ ﻫﻤزﻣان ﺑﻪ دو گﻮﻧﻪ ی ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ کﺮوزی( (bp9٣7و ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ
ﻫﻮﻣیﻨیﺲ( (bp9٢6را ﻧﺸان ﻣﻰ دﻫد .ﺳﺘﻮن ﻫای٣و : 4ﺑاﻧدﻫای ﺣاﺻل از آﻟﻮدگﻰ ﺑﻪ ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ کﺮوزی.
ﺳﺘﻮن DNA ladder :Mاز شﺮکﺖ ﺳیﻨاژن ﺑا داﻣﻨﻪ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ .bp ١511-51
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 -2-2-٥نتایج ﺣاﺻﻞ از ژل آکریﻞ آمید و تکنیک SSCP
ﻧمﻮﻧههای ﺣاصﻞ از  RCRرا ﺑرای تﻔﮑﯿک ﺑﻬﺘر ﮔﻮﻧه ها یﻌﻨى تﺸﺨﯿﺺ ﺑاﻧدهای ﺣاصﻞ از ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ هﻮمﯿﻨﯿﺲ
] )82١bpو ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ کروزی( )8٣٥bpو ﺑررﺳى آلﻮدﮔى ﭼﻨد ﮔﻮﻧه ای اﺑﺘدا ﺑر روی ژل آﮔارز و ﺳﭙﺲ ﺑر روی ژل پﻠى آکریﻞ
آمﯿد ﺑردیﻢ .ﺑرای تایﯿد آلﻮدﮔى همﺰمان ﺑه دو ﮔﻮﻧهاﻧﮕﻠى  SSCPﺑرای یک ﻧمﻮﻧه تﮑرار ﺷده اﺳت .ﻧﺘایﺞ ﺣاصﻞ از ژل آکریﻞ آمﯿد و
 SSCPدر تﺼﻮیر  22و  2٣آورده ﺷده اﺳت.
ایﻦ ﺑررﺳى ﻧﺸان داد که از  82ﻧمﻮﻧه مﺜبت ،در  2ﻧمﻮﻧه آلﻮدﮔى همﺰمان ﺑه دو ﮔﻮﻧه ی اﻧﮕﻞ ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ کروزی و
ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ هﻮمﯿﻨﯿﺲ وﺟﻮد دارد 81 .ﻧمﻮﻧه ی ﺑاﻗى فقﻂ ﺑه ﮔﻮﻧه ی ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ کروزی آلﻮده ﺑﻮدﻧد.
ﺑا ایﻦ ﺣﺴاب فراواﻧى آلﻮدﮔى ﺑه ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ کروزی ﺑراﺑر  % ٣٣/٣مى ﺑاﺷد و فراواﻧى آلﻮدﮔى همﺰمان ﺑراﺑر  % 8١/١مى
ﺑاﺷد.

 -3-٤نتایج SSCP
ﺑقﯿه ی ﻧمﻮﻧههای ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ کروزی ﺑا تﮑﻨﯿک  SSCPﺑررﺳى ﺷد و در  SSCPالﮕﻮهای یﮑﺴان مﺸاهده ﺷد .یﻌﻨى
همه مﻮﻧﻮمﻮرف و یک ﺷﮑﻞ ﺑﻮدﻧد.
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شکل -٢٢ﻧﻤﻮﻧﻪﻫای  ١-6اﻟﮕﻮﻫای یکﺴان ﺣاﺻل از ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRگﻮﻧﻪ ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ کﺮوزی ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﺗکﻨیﻚ
 SSCPﻣﻰ ﺑاشد.

شکل -٢٣ﻧﻤﻮﻧﻪﻫای  ١١،١1،7اﻟﮕﻮﻫای یکﺴان ﺣاﺻل از ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRگﻮﻧﻪ ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ کﺮوزی ﺑا اﺳﺘﻔاده از

ﺗکﻨیﻚ  SSCPﻣﻰ ﺑاشد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫای  8و، 9آﻟﻮدگﻰ ﻫﻤزﻣان ﺑﻪ دو گﻮﻧﻪ ی ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ کﺮوزی و ﺳارکﻮﺳیﺴﺘیﺲ
ﻫﻮﻣیﻨیﺲ را ﻧﺸان ﻣﻰ دﻫﻨد.

 -6نتیجهگیری
ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ اﻧﮕﻞ عﻀﻼت ﻗﻠبﯽ و اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﺴﯿاری از دام های اهﻠﯽ و وﺣﺸﯽ اﺳت .ایﻦ اﻧﮕﻞ اﻧﺘﺸار ﺟﻬاﻧﯽ دارد و عامﻞ
ایﺠاد ﺑﯿماری های ﺑالﯿﻨﯽ ،تحت ﺑالﯿﻨﯽ و همﭽﻨﯿﻦ زیان های اﻗﺘﺼادی در اﻧﺴان و ﺣﯿﻮان مﯽ ﺑاﺷد .اﻧﺴان تﻨﻬا در صﻮرت خﻮردن
ﮔﻮﺷت آلﻮده ﮔاو و یا خﻮك ﺑه صﻮرت خام ،ﺑه عﻨﻮان مﯿﺰﺑان ﻧﻬایﯽ دو ﮔﻮﻧه از ﺳارکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﻗرار ﮔرفﺘه و اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴت اﻧﮕﻞ را
دفع مﯽ ﻧماید .ﺑا ایﻦ ﺣال مﺼرف ﮔﻮﺷت های آلﻮده ﺑه صﻮرت خام و یا ﻧﯿﻢ پﺰ ممﮑﻦ اﺳت عﻼﺋمﯽ ﭼﻮن ﺑﯽ اﺷﺘﻬایﯽ ،درد ﺷﮑﻢ،
ﻧﻔخ ،اﺳﻬال ،اﺳﺘﻔراغ ،اﺷﮑاﻻت تﻨﻔﺴﯽ و افﺰایش ﺿرﺑان ﻗﻠﺐ را ﺑه همراه داﺷﺘه ﺑاﺷد .در همﯿﻦ راﺳﺘا در تحقﯿﻖ ﺣاﺿر روشهای
 PCRدر ﺷﻨاﺳایﯽ ایﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿان و ﺑه صﻮرت مروری مﻮرد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت.
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چکـیده
در سالهای اخیر صنایع پالستیك نیز همچون سایر صنایع در این سالها توسعه چشمگیری داشته است .بهطوریکه
تعداد و ظرفیت واحدهای تولید انواع پالستیك از  1011عدد و ظرفیت  1/3میلیون تن در سال  ،03به  2210عدد و
ظرفیت  8میلیون تن در سال  90افزایش داشته که از لحاظ تعداد واحد  %112و از لحاظ ظرفیت  %281رشد کرده است.
طبق بررسیهای بهعملآمده در حال حاضر روزانه  0111تن زباله در تهران دفع میشود که  4/6درصد از آن را مشمع و
مواد پالستیکی تشکیل میدهد .افزایش استفاده از ظروف یكبارمصرف باعث تجمع ترکیب شیمیایی پلیاتیلن ترفتاالت
(شوارتز ،گودمن )1300 ،در ضایعات شهرداری شده است .بر اساس آمار موجود تا سال  93سالیانه  241هزار تن زبالههای
پالستیکی مصرف اعم از ظروف یكبارمصرف ،بطریهای نوشابه و...وارد طبیعت میشد .تا چند سال اخیر روش بازیابی
پالستیك در تهران تجربی بوده و توسط نیروی انسانی صورت میگرفت .یکی از مشکالت بازیافت پالستیك در تهران
عدم رعایت اصول بهداشتی در فرآیند بازیافت ضایعات است .ازآنجاکه منطقه  14یکی از مهمترین مناطق شهر تهران به
لحاظ وسعت و همچنین دارای بودن بافت فرسوده شهری است ،سعی شده است تا مشکالت جمعآوری و دفع پسماند
بهصورت کامالً جامع با استفاده از مدیریت و برنامهریزی دقیق جهت آموزش تفکیك از مبدأ زباله شهروندان توسط
آموزشگران بازیافت کاهش داده شود .ناحیه  1منطقه  14شهرداری تهران دارای بیشترین وسعت ( 9/381هکتار) ،بیشترین
جمعیت ( 142/111نفر) ،بیشترین تعداد خانوار ( )32/211و بیشترین تعداد مراکز تجاری (بیش از  )2111در بین نواحی 6
گانه این منطقه است و این آموزشها بهطور دقیق و برنامهریزیشده در سطح منطقه اعمال گردید .شکی نیست که
آموزش در بهبود روند تفکیك زباله از مبدأ ،نقش بسزایی در ارتقا سطح بازیافت شهروندان داشته است .آمار ارائهشده
بهخوبی نمایگر این مطلب میباشند .روش مطالعه در این پژوهش استفاده از آمار و اطالعات موجود در اداره بازیافت
منطقه  14و مصاحبه عمیق با مسئولین امر میباشد.
واژگـان کلـیدی :پالستیك ،بازیافت ،منطقه  ،14آموزش ،شهرداری تهران

 -0دانشجوی دکترا جغرافیای سیاسی ،رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه 6
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پالستیك دارای ریشه یونانی است .از کلمه یونانی پالستیکوز که به معنای فرم دادن یا فرم گرفتن است ،مشتق شده است.
ولی امروزه این واژه معنای خاصتری دارد .بهطورکلی پالستیكها مواد مصنوعی هستند که از طریق حرارت دیدن ،فشار ،فرم
دهی و سپس سرد کردن میتوانند به محصوالت و کاالهای مختلف تبدیل شوند( .فاضلی )1396 ،اولین استفاده بشر از پلیمرهای
طبیعی به قبل از میالد مسیح برمیگردد .در آن زمان از قیر طبیعی ،کهربا ،الك و شالك برای موماندود کردن اجسام استفاده
میشده است .گوتاپرچا یا پلی ایزوپرن ترانس که ایزومر هندسی کائوچوبی طبیعی میباشد در اواسط قرن  10میالدی از مشرق
زمین به تمدن غرب معرفی گردید .از این ماده بهعنوان عایق الکتریسیته (پوشش سیم) و مادهای که امکان هر نوع قالبگیری را
فراهم میکرد استفاده شد( .سعادتی )1306،و (شوارتز ،گودمن)1300،
پالستیكهایی که دارای فرمول و یا ترکیب شیمیایی با زنجیره گسترده و یا زنجیره گسترده با شاخههای فرعی میباشد ،در
گروه ترموپالستیك ها (گرمانرم) قرار دارند .خصوصیت بارز مواد گروه ترموپالستیك این است که میتوان آنها را به دفعات ،تغییر
فرم داد بهعبارتدیگر با حرارت دادن ،نرم و ذوب میشوند و با خنك کردن دوباره سرد شده ،منجمدمی گردند(.اسفندیاری)1303،
پلیاتیلن ترفتاالت شکلی سبك اما محکم از یك پلیاستر شفاف است ،که برای تولید بطریهای انواع نوشیدنیهای غیرالکلی و
الکلی ،آبمیوه ،آبمعدنی ،روغنهای خوراکی ،روغن گیاهی ،مایونز ،مواد آرایشی ،بعضی پاكکنندههای خانگی و دیگر مصارف
خوراکی و غیرخوراکی استفاده میشود .شایانذکر است که این پالستیك جز دسته گرمانرم محسوب میشود(.اسالمی)1301،
برتریهای استفاده از پلیاتیلن ترفتاالت شامل نشکن بودن و عدم محدودیت در طراحی آن میباشد .رشد سریع و جهانی
تقاضای بطریهای پلیاتیلن ترفتاالت بسیار مشهود است .در طی دهه  1881در اروپا میزان مصرف این بطریها از  311/111تن
به  1/2میلیون تن افزایش یافته است که افزایشهای مشابهی را میتوان در دیگر نقاط دنیا بهآسانی مالحظه نمود .در بسیاری از
کشورها هنوز این بطریها به همراه دیگر زبالههای خانگی دور ریخته و سوزانده میشوند و یا اغلب در خیابانها پراکنده و سبب
آلودگی محیطزیست میگردند( )www.Healtheffects.com,2018و (عمرانی)1304،
در آسیا یکی از نخستین صنایع عمدهای که پدیدار شد در ارتباط با صنعت پالستیك بود .این امر جایگاه مهم صنعت پالستیك
را در جهان ،آسیا و ایران مشخص میکند .دراینبین کالنشهر تهران از جمله شهرهایی است که استفاده از پالستیك و ظروف
یكبارمصرف پالستیکی مورد استقبال عمومی ،همگانی و بیسابقه مردم قرار گرفته است( .عبدلی)1382 ،
کالنشهر تهران از جمله پایتختهایی است که حجم زیادی از جمعیت کشور را در خود جای میدهد و بنابراین میتوان چنین
برداشت کرد که یکی از مراکز عمده تولید پسماند و مواد زائد جامد به شمار میرود .طبعاً استفاده بیرویه از وسایل پالستیکی و
ظروف یكبارمصرف هم نقش بسیاری در تولید انبوه این زائدات دارد ،دراینبین منطقه  14شهرداری تهران بهعنوان یکی از
مناطقی که بیشترین بافت مسکونی را در خود جایداده و البته این بافت مسکونی از تراکم بسیار باالیی نیز برخوردارند ،سهم
شایانذکری در میزان مصرف این مواد دارد.در بین نواحی  6گانه منطقه  ،14ناحیه  1به دلیل دارا بودن بیشترین جمعیت (142111
نفر) و بیشترین خانوار ( )32211و البته دارا بودن بیشترین واحد تجاری در سطح منطقه (حدوداً  22111واحد) برای این تحقیق
بهعنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است( .عبدلی)1382 ،
نظر به استفاده بهینه از منابع از لحاظ زیستمحیطی ،امروزه بازیافت ضایعات پالستیك ،اهمیت بسیار زیادی یافته است .در
حال حاضر مصارف پالستیك و ظروف پالستیکی بهصورت بخشی از زندگی مردم درآمده ،بهطوریکه ارزش کلی بهکارگیری از
پالستیك در صنعت بستهبندی در سراسر جهان رقمی معادل  414میلیارد دالر برآورد میشود(.ماهنامه بسپار)1381،
با توجه به این نکته که پالستیكها خطرات بهداشتی و زیستمحیطی بسیاری دارند لذا بهتر است که بجای بهکارگیری از
آنها در زندگی روزمره از موادی که هیچگونه خطرات زیستمحیطی و بهداشتی ندارند استفاده کنیم در سال  1364که کشور در
اوج جنگ قرار داشت ،به دلیل مسائلی چون تحریمهای اقتصادی ،کمبود ارزی شدید و کسر بودجه ،صنایع کشور با مشکالت
عدیدهای مواجه بودند .نتیجه این کار این بود که کارخانهها و کارگاهها مجبور بودند که از مواد آسیابی (دست دوم) برای تولید
فرآوردههای خود استفاده کنند .بهاینترتیب مسئله بازیابی ضایعات پالستیك برای تولید مجدد فرآوردههای پالستیکی بهیكباره از
اهمیت خاصی برخوردار شد و مورد توجه بسیار قرار گرفت که نتیجه آن به وجود آمدن یك سیستم غلط ،غیرعلمی و غیربهداشتی
جمعآوری و بازیابی ضایعات پالستیك بود .بعد از گذشت سالها از این قضیه ،متأسفانه هنوز این سیستم به حیات غلط خود ادامه
میدهد و البته تالشهایی در جهت بهبود آن صورت گرفته است .طرح جداسازی از مبدأ توسط سازمان بازیافت ارائه گردیده است
و در حال اجراست ولی به دلیل اینکه آگاهیهای صحیح به شهروندان داده نشده و از طرف دیگر بیتوجهی شرکتهای مسئول در
جمعآوری بهموقع ضایعات تفکیكشده زمینه را برای استفاده سودجویان فراهم آورده است)www.natureworksllc.com(.
در حال حاضر تنها دستهای از پالستیكها که در کل کشور بازیافت میشوند این گروه پالستیكهای گرمانرم هستند .از
دیدگاه زیستمحیطی بازیابی مکانیکی ضایعات همراه با بازیافت انرژی سودآورترین و مفیدترین شیوه جهت بازیابی ضایعات

میباشد ( .)www.enviromentalchemistry.comدر کشور ما از روش فیزیکی استفاده میکنند و روند بازیافت آنها یکسان
و بهاینترتیب خواهد بود :آسیاب کردن (خرد کردن) که قبل از آن سعی میشود که جداسازی بر اساس رنگبندی با نوع طبقهبندی
صورت بگیرد .سپس شستشو صورت میگیرد .جنس بندی بر اساس وزنی حجمی با ترکیبات مایع مختلف مانند آب و نمك با
درصدهای متفاوت و غوطهوری در این مایعات صورت میگیرد .بعد واحد اکسترود کردن است و بعد ذوب کردن است و در نهایت
گرانول شستشو میسازند و در سیستم تزریق خط تولید وارد میکنند.

 -2مسائل حاصل از این تحقیق
 -1-2مسائل مربوط به تکنولوژی که خود عبارتاند از:
-

-

-

 -2-2مسائل و مشکالت حقوقی که عبارتاند از:
-

-

جمعآوری پالستیك آلوده توسط دورهگردها از درون زبالههای خانگی ،تجاری ،صنعتی و مسیلهای شهری صورت
میگیرد که تهدیدی برای سالمت بهداشتی فردی و اجتماعی جامعه است.
عدم ساماندهی درست صنعت بازیافت پالستیك در کشور که ماحصل آن وجود مراکز و کارخانههای زیادی است که
بدون مجوز و بهصورت غیرقانونی به امر بازیابی ضایعات پالستیك اشتغال دارند.
عدم وجود نظارت و کنترل مستمر و دائمی دستاندرکاران مسائل بهداشتی کشور بر بهداشتی بودن فرآیند بازیافت و
محصوالت تولیدی (.)www.recycle.net,2017
ضایعات پالستیك موجود در زبالههای بیمارستانی پس از جمعآوری در کهریزك در دل زمین دفع میشود ،میزان این
ضایعات در سال  1300در حدود  4000/9تن بود .این مسئله یعنی دفن سرمایه ملی در دل خاك.
امکان استفاده سودجویان از پالستیكهای ضایعاتی مراکز درمانی و بیمارستانی برای بازیافت.
به دلیل چندبعدی بودن مسئله بازیابی ضایعات تمامی مسائل و مشکالت را نمیتوان متوجه یك سازمان دانست .برای
رفع کامل مشکالت همکاری بین سازمانی و بین بخشی الزم و ضروری به نظر میرسد.در حال حاضر این همکاری بین
بخشی بسیار ضعیف صورت میگیرد.
عدم وجود استاندارد برای میزان استفاده از ضایعات بازیابی شده در تولید محصوالت جدید.
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-

عدم تفکیك یا تفکیك غلط از مبدأ مواد زائد جامد مخلوط شدن مواد زائد جامد با دیگر مواد زائد جامد که موجب تحمیل
شدن هزینههای سنگین و صرف وقت زیاد برای جداسازی و تفکیك این مواد میشود.
مخلوط شدن انواع پلیمرها با هم در هنگام بازیافت ،نتیجه آن تولید محصوالت و فرآوردههایی است که از خواص
مکانیکی ضعیفی برخوردارند .این امر باعث میشود طول عمر محصوالت تولیدی از مواد آسیابی کوتاه بوده و در
مدتزمان کوتاهی راهی زبالهدانها شوند.
مراحل مختلف فرآیند بازیابی بهصورت کامالً تجربی و توسط نیروی کاری ارزانقیمت صورت میگیرد درصورتیکه در
کشورهای توسعهیافته و صنعتی قسمت اعظم کار توسط ماشینآالت صورت گرفته و دخالت انسان بهعنوان نیروی کار
فیزیکی در حداقل قرار میگیرد.
دستگاهها اکثراً ساخت داخل کشور بوده ،با توجه به تحریمهای اعمالشده از تکنولوژی پایینی برخوردار بوده و غالباً
مستهلك میباشند.
عدم استفاده از کارشناسان محیطزیست و پلیمر در صنعت بازیافت و همچنین عدم وجود آزمایشگاههای کنترل کیفیت
فرآوردههای تولیدشده در داخل کشور.

 -3-2مسائل آموزشی و فرهنگی مردم که خود عبارتاند از:
-

عدم آگاهی مردم از نحوه جداسازی و تفکیك ضایعات از مبدأ.
عدم تخصیص فضاهای مناسب برای قرار دادن مخازن زائدات تفکیك شده توسط مردم
ناکافی بودن تعداد کانکسهای بازیافت مستقر در سطح کشور
عدم اطالعرسانی عمومی توسط رسانههای عمومی
عدم آگاهی مردم نسبت به خطرات ناشی از مصرف بیرویه پالستیكها و ظروف یكبارمصرف
توجیه نبودن مردم نسبت به هزینههای بازیافت و فواید آن
از منظر زیباشناسی مردم خواهان محصوالت شفاف و با رنگ روشن هستند ،بنابراین از محصوالت بازیابی شده از
پالستیك استقبال نمیکنند.
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عدم وجود بازار دائمی برای فروش و عرضه محصوالت بازیابی شد.

-

 -4-2مسائل بهداشتی ناشی از مصرف ظروف پالستیکی که مهم ترین اثرات در زیـر آورده شـده
است:
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یکی از مهمترین مسائلی که صالحیت بهداشتی محصوالت پالستیکی را بهعنوان ظروف غذاخوری و بستهبندی زیر سؤال
میبرد ،قابلیت نفوذپذیری پالستیكها در برابر مواد غذایی ،شویندهها ،گازها و بخارات موجود در اتمسفر است ،مثالً اسیدها ،قلیاها،
روغنها و حاللها میتوانند از سطح محصوالت پالستیکی به درون آنها نفوذ کنند و آنها را متورم سازند این امر باعث انتقال
بعضی از مواد افزودنی به داخل غذا شده و بر اثر نفوذ بعضی از غذاها بهخصوص روغنها سطوح ظروف به محیطی مناسب برای
رشد انواع میکروبها مبدل میگردد و در نتیجه میتواند باعث آلوده شدن غذا شود .کارشناسان محیطزیست معتقدند چرخه مربوط
به ظروف یكبارمصرف از هنگام درست شدن تا زمانی که از بین برده میشوند کامالً بر محیط اطراف ما تأثیر منفی میگذارند.
بطریهای پالستیکی از جنس ترفتاالت اتیلن هستند که در صورت انجماد آب تغییراتی در پلیمرهای این ظروف ایجاد میگردد.
این ظروف صرفاً برای نگهداری آب در درجه حرارت یخچال(صفر تا  4درجه سانتیگراد) مناسب است .به عبارتی ،طراحی آنها
برای شرایط سرد و خنك است نه انجماد .استفاده مجدد از بطریهای پالستیکی بسیار خطرناك است ،زیرا احتمال آلودگیهای
میکروبی هم وجود دارد .تحقیقات انجامشده توسط محققان پزشکی و تغذیه نشان میدهد که بسیاری از بیماریها در اثر مصرف
غذا در ظروف یكبارمصرف به وجود میآید .از جمله این بیماریها میتوان به این موارد اشاره کرد :انواع سرطانها ،ناراحتیهای
گوارشی ،بیماریهای کبدی و امراض بدخیم و ...
اگرچه مسئوالن و کارشناسان ،بارها نسبت به استفاده درست از ظروف یكبارمصرف هشدار دادهاند ،اما متأسفانه استفاده از این
نوع ظروف روزبهروز در حال افزایش است و طبیعتاً با افزایش تولید و مصرف آن ،احتمال خطا ،چه از سوی تولیدکنندگان و چه
مصرفکنندگان افزایش مییابد .مسئلهای که کارشناسان بهتازگی نسبت به آن هشدار دادهاند ،این است که در ایران پلیاتیلنها یا
پیویسیهای استاندارد برای بستهبندی مواد غذایی و بهداشتی تولید نمیشود و از نوع صنعتی این مواد ،بدون توجه به مضراتشان
در صنایع غذایی و بهداشتی استفاده میشود .در شرایطی که در تمام دنیا استفاده از پیویسی صنعتی برای مصارف غذایی و
بستهبندی بهطور کامل منسوخ شده است و حتی اخیراً هم برای لوازم منزل و اسباببازی این محدودیت در جهان به وجود آمده،
متاسفانه در کشور ما بخصوص در کالنشهر تهران به رغم نظارت وزارت بهداشت ،همچنان به دلیل صرفههای اقتصادی ،گروهی از
تولیدکنندگان همچنان از موادی استفاده میکنند که تاثیر آنها بر سالمت مردم در درازمدت آشکار میشود .با توجه به آمارهایی
که توسط بخش بازیافت ناحیه  1شهرداری تهران منطقه  14مربوط به سال  1386و سه ماهه اول  1380است تجزیه و تحلیل و
پیشنهادات ارائهشده است.
جدول  -1آمار تناژ جمعآوری انواع پالستیک و پت در سال  1169و سه ماهه اول سال  1169ناحیه  2منطقه 11

ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
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جمعآوری انواع پالستیك
در سال ( 86تن)
123681
141961
123391
111921
181311
114931
120921
101111
194181
186461
111081
111182

شهرداری تهران
جمعآوری انواع پالستیك
جمعآوری پت
در سال ( 80تن)
در سال ( 86تن)
109211
19841
143310
11941
144932
19861
11381
11331
11611
13819
13421
31361
38311
60261
69248

جمعآوری پت
در سال ( 80تن)
23982
68411
68923
-

نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از تحقیق
 -1یکی از مهمترین مسائل مرتبط با امور شهری ،موضوع مدیریت زباله های تولید شده در بخشهای مختلف خانگی و صنعتی
است.مدیریت زباله ها(پسمانداری) بایستی برمبنای حداکثر بازیافت و حداقل مواد زاید نهایی ،با رعایت تمامی معیارهای الزم برای
حفظ محیط زیست و توسعه پایدار انجام شود (Solid waste Management, collect and transport, sanitary ware
) and composting, 2010بهینهسازی و تجدید نظر کلی در شیوه ها و تکنولوژی تفکیك مواد از مبداء به گونه ای که مواد
جامد غیر نیاز و یا مواد جامدی که حاوی سایر موارد غیر قابل ارزش بازیافت میباشند و یا متفاوت از نوع مدنظر جهت بازیافت
میباشند موجب باال رفتن هزینه های جداسازی و تفکیك مجدد درعملیات چرخه بازگشت مواد گردیده که خود عامل مهمی
درهزینه های اقتصادی این پروژه ها می گردد.
 -1بازنگری و ارتقاء تکنولوژی و ساختار تفکیك مواد ،زیرا امتزاج پلیمرهای نا همسان و غیرقابل اختالط با هم باعث تولید
محصولی بی کیفیت در مقایسه با محصوالت مشابه می گردد که خود عامل مهمی بر صنعت بازیافت میباشد.
 -3استفاده از ماشین آالت و دستگاه های روز دنیا در فرآیند تفکیك و بازیافت به جای نیروهای کاری غیر متخصص و
ناآشنای انسانی که باعث ایجاد کم تحرکی و طوالنی شدن زمان انجام کار و باال بردن هزینه های تفکیك در دراز مدت خواهد
گردید.
در این زمینه حتی میتوان از دستگاه هایی منطبق با اصول ابتدایی فیزیك و شیمی و اصول فلوتاسیون اجرام بر اساس جرم
حجمی آنها توجه داشت.
 -4وجود دستگاه های عمدتاً با تکنولژی قدیمی و مستهلك خارجی و نبود قطعات جایگزین در صورت خرابی عامل مهمی
است؛ که لزوم بومی سازی تجهیزات موردنظر با توجه به عدم پیچیدگی فنی زیاد الزم به نظر می رسد.
 -2استفاده نکردن از نیروهای متخصص و کارشناسان تحصیل کرده در امر مدیریت و اجرای فرآیند بازیافت به گونه ای که
همچنان سکان اصلی هدایت پروسه بازیافت دردست افراد تجربی و سنتی بوده و از ورود شرکت های دانش بنیان و افراد دارای
تخصص روز دنیا در این زمینه بهره کافی برده نمیشود.
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طبق داده های آماری چنین می توان نتیجه گرفت که میزان جمعآوری در  6ماهه دوم سال  1386بیشتر از ابتدای سال است،
این امر به دالیل مختلفی همچون :بازگشایی مدارس ،خانه تکانی ...،و از همه مهمتر افزایش میزان آگاهی شهروندان در اثر
آموزشهای داده شده از طرف اداره بازیافت منطقه است .در سال گذشته میزان جمعآوری پالستیك در ماه های فروردین ،خرداد و
مهر مشابه و برابر  12/2تن بوده است با مقایسه اعداد سال  86با  80می توان چنین برداشت کرد که تالش های بی شائبه
آموزشگر بازیافت ناحیه  1در امر آموزش به بار نشسته و همکاری شهروندان ناحیه در این راستا باعث باال رفتن تناژ جمعآوری
پالستیك و پت در این ناحیه شده است.با داشتن این داده ها می توان اظهار داشت که میانگین ساالنه جمعآوری انواع پالستیك
معادل  16/93تن است و این در حالی است که میانگین ساالنه جمعآوری پت برابر  9/12تن بوده است.با اندکی تامل در این
برآورد می توان گفت که سهم جمعآوری پت از کل پالستیكهای جمعآوری شده تقریباً  41درصد است ،این کامالً منطقی است
چون در حال حاضر تنها پالستیکی که بیشترین مصرف را به خود اختصاص میدهد پت است.
طبق بررسی ها بهعملآمده در ناحیه  1تعداد  33مسجد و حسینیه وجود دارد و طیق اظهارات آعضاء محترم شورایاری  9محله
ناحیه  1و همینطور اعضاء هیات امناء اسن مساجد ،بیش از نیمی از این اماکن مذهبی در ماه های محرم و صفر با جمعآوری
نذورات مردمی نذری پخش می کنند و این در حالی است که میزان ظروف نذری که در بین شهروندان از هریك از این مساجد
بالغ بر حداقل  311تا  411عدد است که بیانگر این است که در دهه ابتدای محرم بالغ بر چیزی درحدود  121/111تا 111/111
ظرف یكبارمصرف پالستیکی تنها از این بخش وارد محیط زیست میشود ،طبق بررسی بیشتر دریافتیم که در این ناحیه در حدود
 31مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی وجود دارد که در بوفه آن مدارسی که اجازه پخش مواد غذایی دارند بالغ بر هزاران لیوان و
گاهاً ظروف یكبارمصرف پالستیکی به مصرف می رسد.در این ناحیه تعداد اغذیه فروشیها و بستنی فروشیها نیز بیش از 41
واحد است که متاسفانه در این مراکز هم از ظروف یكبارمصرف پالستیکی استفاده میشود .با در نظر گرفت این موارد و
برآوردهای تقریبی در حدود میلیونها میلیون ظروف یكبارمصرف و پالستیك ساالنه تنها از این ناحیه وارد محیط زیست میشود.
این درحالی است که شهروندان مستقر در این ناحیه بیشتر از قشر متوسط جامعه هستند که میزان جمعیت با سوادشان با توجه
به آخرین آمار ارائهشده توسط سازمان آمار ایران در بین گروه هدف اصلی برای آموزش (زنان خانه دار) حدودا  62درصد جمعیت
کل زنان است که با آشنایی با خطرات و پیامدهای زیستمحیطی که مصارف این ظروف و پالستیك بر روی سالمت خودشان و
محیط زیست اطرافشان دارد ،بطور حتم مبادرت به مصرف نخواهند کرد.
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 -6آسیبهای زیستمحیطی و بهداشت فردی و اجتماعی در فرآیند فعلی بازیافت که توسط افرد دوره گرد از محل های
جمعآوری زباله و یا نهر ها و سایر محل های تجمع زباله ها صورت می پذیرد و توجه به تغییر فرآیند های جمعآوری زباله و آبهای
سطحی و غیره که امکان استحصال اینگونه موارد از آنها به حداقل ممکن برسد.
 -0ضعف فرهنگ و لزوم فرهنگ سازی در مردم در مقاطع مختلف سنی و آموزشی ره فراخور حال مشاده نمی گردد و تمام
شیوه های آموزشی فعلی بهصورت تیپ برای همه نوع گرایش و فرهنگ و سطح سنی و آموزشی یکسان اجرا میگردد.
 -9عدم توجه به نقش آموزش بهصورت اصلی و زیربنایی در سطوح پایین آموزش و القاء فرهنگ بازیافت و الزام آن در خانه و
محیط خانوادگی یکی از موارد عدم رعایت تفکیك از مبداء میباشد.از آنجایی که عدم آگاهی از عوامل مهم در رخداد پدیده های
زیان آور به شمار می رود ،نقش پیش دارنده آموزش بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد .شهروندان کانون اصلی تولید زائدات
جامد محسوب می شوند بنابراین برای کاهش تولید این زائدات اطالع رسانی به آنها و آموزش آنها حائز اهمیت است .در حال
حاضر این امر در شهرداری های تهران به نحوه شایانذکری مورد توجه و اجرا قرار گرفته است.
) (Urban Waste Management Evaluation, 2017برای مثال در کلیه نواحی منطقه  14شهرداری تهران با کمك
آموزشگران فعال بازیافت این مهم به اجرا در آمده است .در این بین در ناحیه  1می توان به جرات چنین گفت که تقریباً تمامی
مراکز مسکونی ،فرهنگی ،مذهبی ،اداری ،تجاری و آموزشی آموزش داده شده اند .نحوه آموزشها متناسب با امکانات موجود و
تراکم افراد متنوع بوده است .برای مثال آموزش چهره به چهره برای منازل ،برگزاری تئاتر های آموزشی با مضمون بازیافت برای
مراکز آموزشی و آموزش پرسنل خدماتی راسته های اداری و تجاری.
برای تشویق شهروندان در سطح ناحیه در  3کانکس موجود در سطح ناحیه اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوع بازیافت کرده
اند و از بین شرکت کنندگان به قید قرعه کتب آموزشی در این زمینه به رسم یادبود اهدا میشد.تقریباً هر  31مدارسی که در این
ناحیه قرار دارند آموزش نحوه تفکیك زائدات پالستیکی و کاغذی را دیده اند و به آنها مخازن تفکیکی -کارتن پالست -به این
منظور داده شده است .با نظارت ناظر بازیافت جمعآوری و بارگیری مستمر این مخازن صورت می گیرد .خوشبختانه در این رابطه
جلب مشارکتهای مردمی بهخوبی صورت گرفته است و آمار و ارقام بهخوبی نماینگر این مطلب هستند.
 -8باتوجه به بازخوردی که طی سالیان اخیر از مصرف مواد یكبارمصرف بر چرخه محیط زیست و تاثیر منفی استفاده از مواد
پالستیکی بر زندگی و بهداشت فردی و اجتماعی دارد .هیچگونه تبلیغ و بازآموزی ای درخصوص بازگشت به استفاده از ظروف
اصلی و ماندگا ر انجام نمی گردد.
بعبارت دیگر به جای باال بردن عددی حجم تناژ مواد بازیافتی به پایین آورن تناژ این مواد با عنایت به کم کردن سطح و می
ان استفاده از مواد پالستیکی و دور انداختنی صورت نمی پذیرد.
 -11استفاده از مواد تجزیه پذیر به جای پالستیك که خوشبختانه در حال حاضر در کشور ما هم تکنولوژی تولید آن موجود
است می تواند تا حد زیادی مسائل و مشکالت ناشی از مصرف پالستیك ها را کاهش دهد.در این رابطه پیشنهادات زیر مفید به
نظر می رسد:
 -11آموزش استفاده از ظروف یكبارمصرف گیاهی به شهروندان که از هر لحاظ کارایی ظروف یكبارمصرف پالستیکی را
دارند و فقط اثرات مخرب آنها را ندارند و زمان بازگشت این ظروف به طبیعت  6ماه تا  1سال است؛ و خصوصا آموزش این مطلب
که در هر صورت استفاده از ظروف یكبارمصرف ،تنها در شرایط اضطراری الزم است و تا جای ممکن باید از استفاده از آنها
اجتناب نمود.
 -11آموزش به شهروندان در رابطه با اثرات مخرب پالستیك و پیامدهای زیستمحیطی آن و ترویج فرهنگ استفاده از
ظروف گیاهی که این مهم در حال حاضر در ناحیه  1منطقه  14شهرداری تهران در حال انجام است .با این تفاوت که باید در نحوه
این آموزشها یك نوآوری با توجه با سطح سواد گروه هدف ایجاد کرد؛ یعنی پیش از آغاز آموزش در دوره بعد ابتدا یك مطالعه
میدانی و مصاحبه از افراد گروه هدف (زنان خانه دار) در سطح ناحیه درب منازل این افراد انجام شود و میزان سواد هر کدام و
همچنین میزان اطالعاتشان در مورد محیط زیست و همچنین میزان عالقه آنان نسبت به شرکت در این فعالیت و مشارکت
همگانی مورد سنجش و بررسی قرار گیرد .سپس کلیه اطالعات بدست آمده در جدولی وارد شود .حاصل تجزیه و تحلیل اطالعات
وارد شده در جدول نوع ،روش و سطح آموزش چهره به چهره را به ما نشان خواهد داد.
 -13برآورد هزینه های جمعآوری و بازیافت پالستیك می تواند توجیه اقتصادی مناسبی در راستای استفاده از ظروف گیاهی
که نسبتاً گرانتر از نوع پالستیکی خود هستند ،باشد.
 -14استفاده از گلدانهای نشا گیاهی به جای نوع پالستیکی آن بهعنوان مطالعه موردی در ناحیه  1منطقه  14شهرداری تهران
در این صورت می توان نشاها را با گلدان در زمین کاشت و با این کار حجم قابل توجهی از زائدات پالستیکی کاسته میشود.

 -12استفاده از ساکهای خرید پارچه ای چند بار مصرف به جای انواع پالستیکی آن که در این رابطه هم با تالش مسئول
محیط زیست ناحیه  1ساكهایی تهیه و آموزشهایی در راستای فرهنگ استفاده از آنها صورت برای شهروندان صورت گرفته
است.
 -16تهیه بنر جهت اطالع رسانی همگانی در راستای جلب مشارکت بیشتر شهروندان با مضامینی چون "پالستیك کمتر
زندگی بهتر" و  ...و نصب آنها در مراکز تجاری و خیابانهای اصلی
 -10برگزاری همایشهایی در راستای آشنایی بیشتر مردم با دستاوردهای بازیافت در سطح ناحیه یا منطقه.
 -19فراخوان همگانی در راستای کاهش مصرف پالستیك و ظروف یكبارمصرف با تکیه بر حفظ محیطزیست و دریافت
پیشنهادات در این راستا توجیه مسئولین  33مسجد و مراکز مذهبی در راستای ترویج فرهنگ استفاده از ظروف گیاهی
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 7پیاپی ،)01 :زمستان  ،0931جلد یک

بررسی عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی مؤثر بر رفتارهای
زیستمحیطی شهروندان شهر سمیرم

مرتضی افشاری

1

تاریخ دریافت89/44/41 :
تاریخ پذیرش89/41/41 :
کد مقاله81421 :

چکـیده
امروزه تأثیر رفتارهای زیستمحیطی بر محیطزیست بر کسی پوشیده نیست و اخیراً مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان
محیطزیست نیز قرار گرفته است .رفتارهای زیستمحیطی از عوامل متعددی تأثیر میپذیرند .پژوهش حاضر با هدف
شناخت میزان تأثیر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی بر رفتارهای زیستمحیطی مسئوالنه صورت پذیرفته است.
جامعهی آماری شامل شهروندان باالی  41سال شهر سمیرم بوده که بر طبق فرمول نمونهگیری کوکران و با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی تعداد  112نفر بهعنوان نمونهی آماری انتخابشدهاند .این تحقیق با روش پیمایشی انجام شده
و ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بوده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین متغیر نگرش زیستمحیطی و رفتار
محیطزیستی رابطهی معناداری وجود دارد اما بین آگاهی و رفتار محیطزیستی رابطهی معناداری وجود ندارد .همچنین
رفتارهای زیستمحیطی برحسب گروههای سنی و سطح تحصیالت متفاوت است اما میزان درآمد ،جنسیت و وضعیت
تأهل در رفتارهای محیطزیستی تأثیری ندارند.

واژگـان کلـیدی :رفتار زیستمحیطی ،آگاهی زیستمحیطی ،نگرش زیستمحیطی ،سمیرم

 -4کارشناس ارشد جمعیت شناسی؛ معاونت شهرداری شهر سمیرم ()m9376618258@gmail.com
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تا پیش از دههی  4821تفکرات ضد اکولوژیکی و نظریات معافیت بشر بر افکار و نگرش مردم حاکم بود و رشد اقتصادی
اولویت اول را داشت اما با بروز مشکالت زیستمحیطی ناشی از دخالت و بهرهبرداری ناصحیح انسانها ،بهتدریج نظریات حاکم
تغییر یافت و نظریههای طبیعتمحور و محیطزیست گرا ظهور کردند .این الگوهای نظری حاکی از این مسئله بودند که چرا و
چگونه مردم باید نگرش و رفتارهایشان را در برابر محیطزیست تغییر دهند (احمدیان و حقیقتیان .)4982 ،چراکه یکی از راهکارهای
اجتناب از آسیب رساندن به محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن ،تغییر رفتار انسانها به سمت و سوی ابعاد طبیعتگرایانه است.
این درحالی است که دست یابی به تغییرات رفتاری در ارتباط با موضوعی خاص ،در ابتدا نیازمند ایجاد تغییر در نگرش افراد نسبت
به همان موضوع است .بنابراین درک نگرش های زیستمحیطی هدف اساسی و اولیه محققان در دست یابی به بینش های جدید
در راستای کمک به تحقیقات در زمینه رفتارهای زیستمحیطی است (احمدی و همکاران.)4981 ،
جهان در حالتی قرار دارد که متخصصان محیطزیست آن را حالت فشار بیش از حد و سقوط می نامند .تغییر ویژگی ها و
مشخصه های مشکالت زیستمحیطی از سطح ملی به سطح جهانی ،از متمرکز به پراکنده ،از کوتاه مدت به بلند مدت و از
پیچیدگی کم به پیچیدگی زیاد ایجاب می کند که به جلب مشارکت عمومی توجه بیشتری شود (مختاری ملک آبادی و همکاران،
 .)4989در ادبیات نیمه قرن بیستم به بعد چنین مطرح میشود که مشکالت زیستمحیطی که به دست انسان به وجود آمده است،
تماما نمیتواند با به کارگیری فناوری صرف حل شوند .تغییرات در رفتار مورد نیاز است و اهمیت این موضوع تا حدی است که
گفته میشود سمت و سوی علوم زیستمحیطی و فیزیکی به سمت علوم رفتاری در حال تغییر و انتقال است .اینکه ما چگونه به
محیطزیست ارزش ده یم ،تعیین کننده این است که نقش و عملکرد خود را در زمین چگونه می بینیم و برای به اشتراک گذاردن
این منابع با دیگران چه راهی را انتخاب می کنیم (زهتاب یزدی.)4998 ،
از آنجا که محیط یک دارایی عمومی است که در دسترس همه ی مردم می باشد ،مصرف منابع طبیعی توسط یک شخص بر
سایر اشخاص تأثیر می گذارد (کایاسر 4و همکاران .)4888 ،لذا در آماده سازی سیاست های زیستمحیطی ،مشارکت و آگاهی
نسبت به مسائل زیستمحیطی بسیار مهم می باشد (صالحی و پازکی نژاد .)4941 ،انسان هم عامل و هم قربانی تخریب
محیطزیست است ،به طوری که عصر حاضر را عصر بحران زیستمحیطی نام نهاده اند .اما آنچه این بحران را تشدید می کند بی
سوادی زیستمحیطی است .بی سوادی زیستمحیطی در یک جامعه پیامدهای بی شماری دارد .این پیامدها آنقدر بارز هستند که
دولت ها و رهبران اجتماع را نیز متوجه این موقعیت خطرناک ساخته اند .ترمیم صدماتی که مردم ناآگاهانه به سیستم بوم شناختی
وارد می آوردند ،مانند ریختن زباله های مسموم و مضر در فاضالب منازل و استفاده بی رویه از مواد یک بار مصرف بسیار پرهزینه.
هزینه ترمیم صدمات وارده به محیطزیست تقریبا دوبرابر بیشتر از هزینه پیشگیری از آنهاست (صالحی عمران و آقامحمدی،
.)4992
انسانها همواره در پی یافتن راه حلی برای مسائل و مشکالت زیستمحیطی می باشند .یکی از راهکارهای اجتناب از آسیب
رساندن به محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن ،تغییر رفتار انسانها به سمت و سوی ابعاد طبیعتگرایانه است .محققان جامعه
شناسی زیستمحیطی ،به مطالعه ی عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای زیستمحیطی نظیر متغیرهای جمعیت شناختی ،گرایش سیاسی،
ایدئولوژی سیاسی ،عملکرد زیستمحیطی ملت ها ،آگاهی زیستمحیطی و عقیده ی دینی پرداخته اند (اسدی و مهرابی.)4982 ،
جوامع انسانی با داشتن فعالیت های اجتماعی و ویژگی های فرهنگی مختلف ،ارزش ها و نگرش های متفاوتی نسبت به طبیعت و
محیطزیست دارند .بسیاری معتقدند که مشکالت زیستمحیطی ریشه در ارزش ها و باورهای اجتماع دارد و به همین علت باید
دانست افراد اجتماع نسبت به محیطزیست چگونه فکر می کنند ،چه شناختی نسبت به آن دارند و تا چه اندازه ،طبیعت و
محیطزیست برایشان دغدغه است (صالحی و پازوکی نژاد.)4989 ،
اهمیت رفتارهای محیطزیستی غیرقابل اغماض است .شهروندان با رفتارهای خود ،می توانند در کاهش مشکالت مربوط به
محیط شهری خود نقش مهمی را ایفا نمایند .آنها وظیفه دارند که دانش و آگاهی خود را نسبت به مسائل زیستمحیطی شهر خود
باال ببرند ،نسبت به مسائل پیرامونی خود حساسیت و نگرانی داشته باشند و در کاهش مشکالت شهری مشارکت نمایند .تحقق این
رفتارها به معنای تحقق رفتار شهروندی محیطزیستی است .بنابراین بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای محیطزیستی
شهروندان ضروری می نماید (برک پور و جهان سیر .)4982 ،رفتار محیطزیستی ،رفتار مثبت و مسئوالنه در برابر محیطزیست است
که در آن کنشگر اگر از محیطزیست حفاظت نمی کند حداقل به آن آسیبی نمی رساند (حاجی زاده میمندی و فلک الدین.)4981 ،
اثرات فعالیتهای انسان بر خاک از طریق تخلیه یا دفن زباله ها ،نخاله های ساختمانی و پسماندهای خطرناک و سمی در
اراضی دفن زباله و دشتهای پیرامون شهری به مسمومیت خاک و فرسایش آن منجر شده است .هیچ کس نمیتواند ادعا کند که
پیدایش چنین آسیبهای مخربی نتیجه برخی از فعل و انفعاالت طبیعی و مستقل از اراده انسان است .اشتباهاتی که در افکار،
1 Kaiser
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محیطزیست عبارت است از دنیای طبیعی به عنوان یک کلیت یا مکان جغرافیایی خاص که انسان ،جانوران و گیاهان در آن
زندگی می کنند .براین اساس و از آن رو که بقای انسان به آگاهی و شناخت محیطش وابسته بوده است ،رابطهی انسان با طبیعت
و اندیشیدن به محیطزیست به قدمت تاریخ زندگی بشر در روی کره زمین می رسد (فرهمند و همکاران .)4989 ،آنچه مسلم و
غیرقابل انکار است این است که هر اقدام و تصمیم انسان بر محیطزیست اثر می گذارد و دیگر آنکه فعالیت های انسانی چه خرد و
چه کالن در بستر نظام ایدئولوژیکی تجمیع می گردند و چه بسا که فعالیت های خرد انسان به علت فراوانی ،تکرار و توزیع گسترده
و تجمع آن ها در محیطزیست در افت کیفیت محیط نقش تعیین کننده ای داشته باشند (حاجی زاده میمندی و فلک الدین.)4981 ،
امروزه رفتارهای زیستمحیطی انسان ،به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر بر محیطزیست ،مورد توجه بسیاری
از پژوهشگران و محیط گرایان قرار گرفته است (احمدیان و حقیقتیان .)4982 ،رفتار زیستمحیطی ،رفتاری است که فرد در برخورد
با محیطزیست از خود بروز میدهد .افراد هر اجتماعی برحسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی ،فرهنگی و شخصیتی خود
برخورد متفاوتی نسبت به محیطزیست دارند .این رفتارها ممکن است کامال مثبت ،محیط گرایانه و مسئوالنه باشد؛ یا برعکس،
کامال منفی و مخالف محیطزیست (برک پور و جهان سیر 4982 ،و فرهمند و همکاران.)4989 ،
از جمله متغیرهای مهم برای پیش بینی رفتار انسان ،آگاهی فرد درباره مسائل زیستمحیطی است .اگرچه آگاهی همیشه تأثیر
مستقیم بر رفتار ندارد ،اما مکانیسم های دیگری را تقویت می کند که تغییر رفتار را تسهیل می کند (مرزبان و همکاران.)4989 ،
یکی از مهمترین عواملی که باعث میشود مردم نسبت به حفظ محیطزیست بی توجه باشند بی اطالعی آنهاست .همه خطرهای
زیستمحیطی بر اثر مداخله ی انسان پدید آمده است و اکولوژیست ها بیشتر معتقد به نادانی بشر هستند تا زیرکی او .آگاهی دادن
به افراد باید هدفمند ،هماهنگ و وحدت یافته باشد (مختاری ملک آبادی و همکاران .)4989 ،نظریات مربوط به تبیین رفتار
زیستمحیطی در چند دههی اخیر از نظریات ساده ی اولیه به نظریات پیچیده تغییر و تکامل یافته اند .قدیمی و ساده ترین مدل
رفتار زیست محیط گرایانه مبتنی بر یک توالی خطی از دانش محیطزیستی است که به نگرش محیطزیستی ،نگرانی محیطزیستی
و در نهایت به رفتارهای محیطزیستی منجر میشود .این مدل عقالنی فرض را بر این دارد که آموزش مردم در زمینه ی مسائل
محیطزیستی به طور خودکار به رفتارهای محیطزیستی منجر خواهد شد .اشتباه بودن این مدل از اوایل دههی  4821میالدی اثبات
شد ،ولی همچنان از آن استفاده میشود .تحقیقات نشان می دهند که در بیشتر موارد افزایش آگاهی و دانش به رفتارهای
محیطزیستی مثبت منجر نمیشود (فیروزجائیان و همکاران .)4981 ،با توجه به اهمیت آگاهی مردم نسبت به محیطزیست،
خوشبختانه در پیش نویس سند ملی محیطزیست جمهوری اسالمی ایران بر عمومی سازی فرهنگ محیطزیست ،دسترسی به
اطالعات و آگاهی های زیستمحیطی ،ارتقای دانش ،اخالق و رفتار متناسب با هنجارهای زیستمحیطی تاکید خاصی شده است
(صالحی و پازوکی نژاد .) 4989 ،به اعتقاد باور ،استفاده ی بی رویه از انرژی در منازل ،استفاده از تولیدات یکبار مصرف ،استفاده از
وسایل نقلیه ی شخصی ،استفاده از انواع آفت کش ها ،دفع مواد زائد به روش غیربهداشتی ،جمع آوری و تفکیک نکردن زباله به
منظور بازیافت و بسیاری از رفتارهای مخرب زیستمحیطی دیگر همگی در نتیجه ی رفتارهای زیستمحیطی انسان است .برخی
محققان بر این باورند که افزایش آگاهی عمومی زیستمحیطی میتواند مسائل و مشکالت زیستمحیطی را کاهش دهد و منجر
به رفتارهای مسئوالنه در برابر محیطزیست شود (فرهمند و همکاران.)4989 ،
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نگرش و رفتارهای انسان در نتیجه فعالیت هایش روی کره زمین به وجود آمده ،یکی از علل اصلی خساراتی است که محیطزیست
متحمل آن گردیده است (احمدیان و حقیقتیان .)4982 ،تک تک افراد جامعه ،چه به شکل فردی چه به صورت جمعی با محیط
اطراف خود تعامل دارند ،اما مدتهاست انسان با نام پیشرفت به دست تکنولوژی تعامل میان خود و طبیعت را به تعارض تبدیل کرده
است .این تعارض سبب به وجود آمدن بحران های زیستمحیطی شده است که به آلوده شدن محیط شهرها و افزایش انواع
سرطان ها ،تخریب و نابودی منابع و ذخایر طبیعی و تغییرات اقلیمی منجر گردیده است .اشتباهاتی که در افکار ،نگرش و رفتارهای
انسان در نتیجه ی فعالیت هایش بر روی کره زمین به وجود آمده ،یکی از علت های اصلی خساراتی است که محیطزیست متحمل
آن گردیده است (فرهمند و همکاران.)4989 ،
نقش شهروندان در کاهش و افزایش مخاطرات زیستمحیطی نقشی کلیدی است .به عبارتی رفتار شهروندان در برخورد با
محیطزیست اطرافشان عامل مهمی در کاهش مخاطرات است (مختاری ملک آبادی و همکاران .)4989 ،در این راستا ،شناسایی
عوامل فردی و اجتماعی موثر بر رفتار زیستمحیطی شهروندان ضروری می نماید .عوامل متعددی میتواند بر یک رفتار خاص
تأثیر بگذارد ،اما از آنجا که بررسی تمامی عوامل در چارچوب یک تحقیق نمی گنجد ،به سنجش تأثیر برخی متغیرها از جمله
آگاهی و نگرش زیستمحیطی ،سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و موقعیت اقتصادی بر رفتار زیستمحیطی شهروندان خواهیم
پرداخت .پرسشی که در اینجا مطرح می باشد این است که آیا آنهایی که نگرش مساعدی نسبت به محیطزیست دارند ،در عمل نیز
رفتارهای حامی محیطزیست را انجام می دهند؟ به بیان دیگر آیا نگرش های زیستمحیطی به رفتارهای حامی محیطزیست منجر
میشود؟ در این پژوهش سعی شده تا رفتارهای زیستمحیطی شهروندان شهر سمیرم و عوامل موثر بر آنها مورد مطالعه قرار گیرد.

73

سال سوم ،شماره ( 7پیاپی ،)01 :زمستان  ،0931جلد یک

عالوه بر آگاهی ،نگرش انسان به محیط و اهمیت آن در پیش بینی رفتارهای محیطی از دیرزمان مورد توجه پژوهشگران بوده
است( .مرزبان و همکاران .)4989 ،از نظر دنلپ و ون الیر ،مقصود از نگرش محیطزیستی ،نوعی نگرش نسبت به محیطزیست
است که براساس آن فرد معتقد است اوال انسان بر طبیعت غلبه ندارد؛ ثانیا باید بین انسان و طبیعت تعادل وجود داشته باشد و ثالثا،
برای رشد و توسعه اقتصادی محدودیت وجود دارد (صالحی و پازوکی نژاد .)4989 ،نگرش های زیستمحیطی شامل جهت گیری
های اساسی افراد درمورد محیطزیست است .یافتههای محققان به صورت کلی و بدون هیچ استثناء حاکی از آن است که این جهت
گیری منجر به رفتارهای مسئوالنه نسبت به محیطزیست میشود (رستگار خالد و همکاران .)4981 ،به عقیده هینز تمایل فرد برای
رفتارهای مسئوالنه ،به تنهایی جهت تحقق بخشیدن به رفتار کافی نیست ،زیرا رفتار مسئوالنه نسبت به محیطزیست تحت تأثیر
فشارهای اقتصادی ،فشارهای اجتماعی و فرصت انتخاب رفتارهای متفاوت نیز هست .بسیاری از رفتارهای روزمره که پیامدهای
منفی برای محیطزیست دارند ،برحسب رفتارهای مبتنی بر عادت صورت می گیرند (شبیری .)4981 ،در ادامه مروری بر تحقیقات
صورت گرفته درمورد موضوع مورد بحث خواهیم داشت.
فرهمند و همکارانش در مقاله ای تحت عنوان "بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیستمحیطی شهروندان شهر یزد"
با استفاده از نظریات فردگرایی و رضایت از زندگی ،به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیستمحیطی شهروندان شهر یزد
پرداخته اند .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین متغیرهای سن ،آگاهی زیستمحیطی ،فردگرایی ،رضایت از زندگی و رفتارهای
زیستمحیطی رابطهی معناداری وجود دارد؛ همچنین بین زنان و مردان در رفتارهای زیستمحیطی تفاوت معناداری وجود دارد
(فرهمند و همکاران .)4989 ،احمدیان و حقیقتیان در مقاله ای تحت عنوان "تحلیل جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی بر
رفتارهای زیستمحیطی شهری شهروندان شهر کرمانشاه" به بررسی میزان تأثیر عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیستمحیطی
مسئوالنه پرداخته اند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که میانگین رفتارهای زیستمحیطی شهروندان متوسط رو به باال است و
بین متغیرهای ارزش ،باور و آگاهی های زیستمحیطی با رفتار زیستمحیطی رابطهی معناداری وجود دارد درحالی که متغیر
تحصیالت با آن رابطه نداشت .همچنین رفتارهای زیستمحیطی برحسب جنسیت ،تأهل و گروههای سنی متفاوت است .در یک
نتیجه ی کلی از این تحقیق می توان گفت که عوامل فرهنگی درواقع می توانند پیش بینی کننده ی سیاست های ترویج رفتارهای
زیستمحیطی مسئوالنه باشند (احمدیان و حقیقتیان.)4982 ،
صالحی و پازوکی نژاد در مقاله ای تحت عنوان "تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیستمحیطی دانشجویان"
به ارزیابی نگرش و عملکرد زیستمحیطی دانشجویان دانشگاه های دولتی سطح استان مازندران پرداخته اند .نتایج پژوهش نشان
داد نگرش دانشجویان نسبت به محیطزیست مثبت بوده اما به رفتارهای زیستمحیطی چندان پایبند نبوده اند .نگرش و عملکرد
زیستمحیطی دانشجویان برحسب جنسیت هیچ تفاوتی نداشت و بین نگرش و عملکرد زیستمحیطی دانشجویان رابطه ضعیفی
وجود داشته است (صالحی و پازوکی نژاد .)4989 ،صالحی و همکاران در مقاله ای تحت عنوان تبیین جامعه شناختی رفتار
محیطزیستی گردشگران در پارک جنگلی نور به بررسی جامعه شناختی رفتار گردشگران نسبت به محیطزیست در پارک جنگلی نور
پرداختند .یافته ها نشان داد که بین سن گردشگران ،محل سکونت و رفتارهای محیطزیستی رابطه معناداری وجود ندارد .در مقابل
یافتههای تحقیق نشان داد که بین جنسیت و سطح تحصیالت و رفتارهای محیطزیستی رابطه مثبت وجود دارد .همچنین در بین
رفتارهای محیطزیستی گردشگران و متغیرهای مستقل (فشارهای هنجاری ،فرصت ،دانش محیطزیستی ،ارزش زیستمحیطی،
پارادایم نوین بوم شناختی ،توانایی ،انگیزه) رابطه معناداری وجود دارد (صالحی و همکاران .)4981 ،حاجی زاده میمندی و فلک
الدین در مقاله ای تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر رفتارهای زیستمحیطی مسئوالنه به مطالعه ی رابطهی
عوامل اجتماعی – فرهنگی با رفتارهای زیستمحیطی در بین شهروندان شهر خرم آباد پرداختند .یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که بین متغیرهای سن ،درآمد ،آگاهی زیستمحیطی ،سبک زندگی ،استفاده از شبکه های اجتماعی ،سرمایه ی فرهنگی و
قانون گرایی با رفتارهای زیستمحیطی مسئوالنه رابطهی معناداری وجود دارد (حاجی زاده میمندی و فلک الدین.)4981 ،
برک پور و جهان سیر در مقاله ای تحت عنوان شهروندی محیطزیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین به شناسایی و
تحلیل زمینه های شکل دهنده رفتار محیطزیستی شهروندان پرداخته اند .نتایج حاصل از پژوهش ،بیانگر پایین بودن سطح رفتار
شهروندی محیطزیستی شهروندان است .مهم ترین عوامل موثر در این موضوع ،پایین بودن سطح دانش محیطزیستی شهروندان و
ناکارآمدی عوامل زیرساختی و قانونی کافی جهت بروز این رفتارها است (برک پور و جهان سیر.)4982 ،
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رفتارهای زیستمحیطی برحسب متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،تأهل ،سن )،متفاوت است.
بین میزان تحصیالت پاسخگویان و رفتارهای زیستمحیطی رابطه وجود دارد.
بین میزان درآمد پاسخگویان و رفتارهای زیستمحیطی رابطه وجود دارد.
بین نگرش زیستمحیطی و رفتارهای زیستمحیطی رابطه وجود دارد.
بین دانش و آگاهی زیستمحیطی و رفتارهای زیستمحیطی رابطه وجود دارد.
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جدول  .1گویه های مربوط به رفتار محیطزیستی

ردیف
4
1
9
1
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1
2
9
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گویه ها
من کاغذ ،پالستیک و آلومینیوم را برای بازیافت جداگانه جمع آوری می کنم.
در هنگام شستن لباس ها و ظرف ها به مصرف بهینه آب توجه می کنم.
خاموش کردن المپ های اضافی در منزل برای من اهمیت زیادی دارد.
من در برنامه های زیستمحیطی نظیر کاشت درختان و پاکسازی پارک ها از زباله و  ...شرکت می کنم.
من با اطرافیان و دوستان خود درمورد مسائل محیطزیستی صحبت می کنم.
من زباله های خود را در طبیعت رها نمی کنم.
من عضو انجمن زیستمحیطی هستم.
من مطالب محیطزیستی را در فضای مجازی ،روزنامه ها و کتاب ها مطالعه می کنم.
من برنامه های تلویزیونی در زمینه محیطزیست را تماشا می کنم.
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جهت انجام پژوهش حاضر از روش پیمایشی استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است .نتایج ضریب آلفای
کرونباخ  11942را نشان میدهد که حاکی از انسجام درونی گویه ها و نشان دهنده ی قابلیت اعتماد ابزار سنجش می باشد .جهت
اطمینان از اعتبار ابزار سنجش ،ابتدا اعتبار صوری سواالت پرسشنامه ،از نظرات متخصصان در حوزه ی موضوع تحقیق ،مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .عالوه بر این ،تالش گردید تا در طراحی سواالت پرسشنامه ،از سواالت مشابه که در تحقیقات پیشین
استفاده شده اند ،بهره گرفته شود .جامعه ی آماری شامل شهروندان باالی  41سال شهر سمیرم است که براساس آخرین آمار
موجود ،جمعیت باالی  41سال شهر سمیرم  14119نفر است (سرشماری نفوس و مسکن )4982 ،که براساس فرمول نمونهگیری
تعداد  111نفر به عنوان حجم نمونهی این پژوهش انتخاب شد .نمونهگیری به روش تصادفی انجام شده است .جهت تجزیه و
تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .متغیرهای اصلی تحقیق شامل آگاهی زیستمحیطی،
نگرش زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی می باشد که تعریف مفهومی و عملیاتی این متغیرها در این قسمت آورده شده است.
رفتارهای زیستمحیطی :رفتار محیطزیستی ،مجموعه ای از کنش های افراد جامعه نسبت به محیطزیست است که یک طیف
وسیع از احساسات ،تمایالت و آمادگی های خاص برای رفتار نسبت به محیطزیست را شامل میشود .افراد هر جامعه ای برحسب
شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی و فرهنگی برخورد متفاوتی نسبت به محیطزیست دارند .این برخوردها و رفتارها ممکن است
کامال منفی و برعلیه محیطزیست و یا بالعکس کامال مثبت و بر له محیطزیست باشند (صالحی و همکاران .)4981 ،جهت سنجش
و اندازه گیری رفتار محیطزیستی از  8پرسش استفاده شده است .از آزمودنی ها خواسته شد مطابق عملکرد خود به سواالت پاسخ
دهند .طیف سنجش به ترتیب اولویت به مقوله های بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،بسیار کم رتبه بندی شده است.

آگاهی و دانش محیطزیستی :دانش محیطزیستی ،شامل اطالعاتی است که افراد درباره محیطزیست ،بوم شناسی سیاره زمین
و تأثیر کنش های انسانی بر روی محیطزیست دارند (صالحی و همکاران .)4982 ،به منظور سنجش آگاهی زیستمحیطی از 1
گویه استفاده شده است .نمره گذاری آن بر اساس سوال دو گزینه ای بله و خیر انجام گرفته که بله امتیاز  4و خیر امتیاز  1را دارد.
جدول  .2گویه های مربوط به آگاهی و دانش محیطزیستی

ردیف
4
1
9
1
2
1

گویه ها
آیا بهترین زمان آبیاری گیاهان باغچه صبح زود یا هنگام غروب آفتاب است؟
آیا گاز دی اکسید کربن مهم ترین عامل نازک شدن الیه اوزن است؟
آیا تفکیک زباله از مبدا (در داخل خانه ها) به بهبود وضعیت محیطزیست کمک می کند؟
آیا استفاده ی بیش از حد از سوخت های فسیلی موجب گرمایش زمین میشود؟
آیا تخلیه فاضالب در رودخانه ها مهمترین عامل آلودگی آب است؟
آیا دی اکسید کربن ،متان و بخار آب مهم ترین گازهای گلخانه ای هستند؟

نگرش محیطزیستی :نگرش محیطزیستی نیز مجموعه ای از احساسات خوشایند یا ناخوشایند درمورد ویژگی های محیط
فیزیکی یا مسایل مربوط به آن است (صالحی و پازوکی نژاد .)4989 ،جهت سنجش و اندازه گیری نگرش محیطزیستی از 2
پرسش استفاده شده است .برای سنجش این متغیر از پاسخگویان خواسته شد که نگرش ها و باورهایشان را نسبت به این  2گویه
00

ابراز نمایند .طیف سنجش به ترتیب اولویت به مقوله های کامال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامال مخالفم رتبه بندی
شده است.
جدول  .3گویه های مربوط به نگرش محیطزیستی

ردیف
4
1
9
1
2

گویه ها
تعادل طبیعت بسیار حساس است و به راحتی به هم می خورد.
دخل و تصرف انسان در طبیعت اغلب نتایج فاجعه آمیزی را به دنبال داشته است.
انسان برای حفظ و ادامه بقا باید با طبیعت هماهنگ باشد.
کره زمین شبیه یک سفینه فضایی است که منابع و فضای آن محدود است.
انسان بیش از حد از محیطزیست سوء استفاده می کند.

در این تحقیق عالوه بر تالش برای تبیین رابطهی آگاهی و نگرش زیستمحیطی با رفتار زیستمحیطی ،سعی شده است
تمایزپذیری و تغییر مقوله ی رفتار زیستمحیطی در زمینه ی یک سری از متغیرهای زمینه ای مانند جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و
تحصیالت تبیین شود.
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 -5یافته ها
 -1-5بخش اول :آمار توصیفی
متغیرهای توصیفی این پژوهش شامل جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و میزان درآمد ماهانه می باشد که نتایج
توصیفی آن در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .4آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

فراوانی
متغیر ها
جنسیت
494
زن
491
مرد
سن
41
41-11
412
14-91
442
94-11
41
14-21
44
باالی  24سال
وضعیت تأهل
418
مجرد
441
متاهل

درصد فراوانی
1811
2111
111
1111
1111
219
111
2111
1919

فراوانی
متغیر ها
میزان تحصیالت
49
زیر دیپلم
11
دیپلم
11
کاردانی
81
کارشناسی
12
کارشناسی ارشد
9
دکترا
میزان درآمد ماهیانه
411
زیر  4میلیون تومان
21
 4الی  1میلیون تومان
92
 1الی  9میلیون تومان
91
 9الی  1میلیون تومان
11
باالی  1میلیون تومان

درصد فراوانی
118
4219
4211
9212
1219
414
1212
4811
4911
4114
212

 -2-5بخش دوم :تحلیل دادهها
جهت تحلیل دادهها در این بخش از آزمون  Tدو گروه مستقل ،آزمون  ANOVAو همبستگی استفاده شده است .آیا
رفتارهای زیستمحیطی برحسب متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،تأهل ،سن) متفاوت است؟
جهت بررسی تفاوت رفتار زیستمحیطی شهروندان سمیرم با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل آنها ،از آزمون  Tدو گروه
مستقل استفاده شد .با مشاهده ی جدول  2و ، 1به عدم تفاوت در رفتار زیستمحیطی شهروندان سمیرم با توجه به جنسیت و
وضعیت تأهل آنها پی می بریم .آمار به دست آمده نشان میدهد رفتارهای زیستمحیطی بین زنان و مردان و همچنین بین
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مجردان و متاهلین تفاوت چندانی ندارد؛ بنابراین با توجه به مقدار  Tو سطح معناداری ،وجود رابطه بین دو متغیر جنسیت و تأهل
با رفتارهای زیستمحیطی شهروندان سمیرم رد میشود.

متغیر
وابسته

متغیر
مستقل

رفتار

جنسیت

متغیر
وابسته

درجه آزادی
119
1411411

جدول  .6آزمون  Tبین عامل زمینه ای وضعیت تأهل و رفتار زیستمحیطی
خطای
درجه
انحراف
متغیر
استاندارد
میانگین
فراوانی
انواع
مقدار T
آزادی
معیار
مستقل
میانگین
119
11119
1112918
1198119
911892
418
مجرد
وضعیت
تأهل
1991918
11112
1111229
1118191
911922
441
متاهل

سطح
معنی
داری
11112
11141

سطح
معنی
داری
11821
11812

جهت بررسی تفاوت رفتار زیستمحیطی شهروندان سمیرم با توجه به تحصیالت ،سن و میزان درآمد آنها ،از آزمون تحلیل
واریانس استفاده شد .با مشاهده ی جدول  2و  9و  ،8به وجود تفاوت در رفتار زیستمحیطی شهروندان سمیرم با توجه به
تحصیالت و سن آنها پی می بریم.
آمار بدست آمده نشان میدهد شهروندانی که در مقطع دکترا ( )119999تحصیل کرده اند و افراد واقع در سنین  41-11ساله
( )918914رفتارهای زیستمحیطی بهتری نسبت به سایر سنین داشته اند؛ بنابراین با توجه به مقدار  Fو سطح معناداری ،وجود
رابطه بین دو متغیر تحصیالت و سن با رفتارهای زیستمحیطی شهروندان پذیرفته میشود .نتایج نشان میدهد رابطه معناداری
بین میزان درآمد و رفتارهای زیستمحیطی شهروندان وجود ندارد.
جدول  .7تحلیل واریانس بین عامل زمینه ای سن و رفتار زیستمحیطی

وابسته

مستقل

سن

فراوانی

میانگین

رفتار

سن

41-11
14-91
94-11
14-21
باالی 24

41
412
442
41
44

918914
911241
919418
919124
919299

انحراف
معیار
1122211
1191999
1122894
1191912
1122144

خطای
استاندارد
1148922
1119924
1112424
1111491
1141112

مقدار F

11998

سطح
معناداری
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رفتار

جدول  .5آزمون  Tبین عامل زمینه ای جنسیت و رفتار زیستمحیطی
خطای
انحراف
مقدار T
استاندارد
میانگین
فراوانی
انواع
معیار
میانگین
-41111
1112914
119821
911912
494
زن
-41129
1111291
112122
912128
491
مرد

11111

جدول  .8تحلیل واریانس بین عامل زمینه ای میزان تحصیالت و رفتار زیستمحیطی

وابسته

مستقل

تحصیالت

فراوانی

میانگین

رفتار

تحصیالت

زیردیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

49
11
11
81
12
9

912899
912419
918118
912411
912991
119999

انحراف
معیار
1191912
4148821
1121894
1128222
1128991
1111111

خطای
استاندارد
1111999
1149218
1119114
1111419
1112122
1111111

مقدار F

11911

سطح
معناداری

11142
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جدول  .9تحلیل واریانس بین عامل زمینه ای میزان درآمد و رفتار زیستمحیطی

وابسته

مستقل

درآمد

فراوانی

میانگین

رفتار

درآمد

زیر  4میلیون
4الی  1میلیون
1الی  9میلیون
9الی  1میلیون
باالی  1میلیون

411
21
92
91
11

912111
912121
912929
912981
919811

انحراف
معیار
1198492
1129111
1128211
1112491
1114221

خطای
استاندارد
1112812
1119122
1141119
1144241
1111919

مقدار F

41489

سطح
معناداری

11941
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آیا بین عوامل اجتماعی آگاهی و نگرش زیستمحیطی شهروندان سمیرم و رفتار زیستمحیطی آنها رابطه معنی داری وجود
دارد؟
جهت بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .مطابق با نتایج به دست آمده ،مقدار همبستگی
پیرسون بین آگاهی زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی شهروندان سمیرم  ،R= -11191بین نگرش زیستمحیطی آنها و رفتار
زیستمحیطی  R= 11914است .بنابراین با توجه به مقدار سطوح معنی داری وجود رابطه میان متغیر اجتماعی آگاهی و رفتار
محیطزیستی رد و میان نگرش شهروندان سمیرم و رفتار زیستمحیطی آنها پذیرفته میشود.
جدول  .11بررسی رابطه بین آگاهی و نگرش زیستمحیطی شهروندان سمیرم و رفتار زیستمحیطی آنها

رفتار

متغیر
آگاهی زیستمحیطی
نگرش زیستمحیطی

R
-11191
11914

سطح معنی داری
11114
11111

 -6نتیجه گیری
امروزه با افزایش مسائل زیستمحیطی مانند بحران انرژی ،تغییر آب و هوا ،اتالف و تخریب منابع طبیعی و افزایش مواد زائد
ناشی از توسعه شهرنشینی و صنعتی ،اثر انسان بر محیط مورد توجه محققان قرار گرفته است .زیرا بسیاری از این معضالت ناشی از
پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم رفتارهای انسان است (مرزبان و همکاران .)4989 ،در این راستا یکی از متغیرهای مهم تاثیرگذار
بر رفتار زیستمحیطی ،آگاهی فرد درمورد مسائل زیستمحیطی و دیگری نگرش آنها نسبت به این مسائل است .حل بحران های
زیستمحیطی معاصر نیازمند تغییر رفتار ،توسعه صالحیت و مشارکت عموم مردم جهت حفظ محیطزیست است؛ به طوری که با
افزایش دانش ،تغییر ارزش ها و ارتقای توانمندی است که شرایط مناسبی برای ایجاد همبستگی و هماهنگی بین مردم و
محیطزیست فراهم میشود (صالحی و پازوکی نژاد.)4989 ،
پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل اجتماعی (آگاهی و نگرش زیستمحیطی) و متغیرهای جمعیت شناختی (سن ،جنسیت،
درآمد ،وضعیت تأهل و میزان تحصیالت) موثر بر رفتارهای زیستمحیطی شهروندان سمیرم انجام گرفته است .نتایج پژوهش
حاضر حاکی از آن است که رفتار محیطزیستی زنان و مردان ،همچنین متاهلین و مجردین شهر سمیرم تفاوتی ندارد .میزان درآمد
ماهیانه نیز بر رفتار محیطزیستی تأثیری ندارد .در مورد سطح تحصیالت ،شهروندان دارای مدرک دکترا رفتار محیطزیستی بهتری
نسبت به سایر شهروندان از خود نشان می دهند و افرادی که در رده ی سنی  41الی  11سالگی قرار دارند نیز رفتار محیطزیستی
بهتری نسبت سایر سنین دارند.
ویلیتس و اسکات ،4نگرش و رفتار زیستمحیطی مردم پنسیلوانیای آمریکا را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که زنان بیشتر
از مردان در رفتارهای مصرفی حفاظت زیستمحیطی شرکت می کنند .پرسشنامه تحقیق مذکور ،شامل دو نوع رفتار زیستمحیطی
بود؛ رفتار مصرف کننده و رفتار سیاسی .محققان در این تحقیق آشکار کردند که زنان بیشتر از مردان ،با در نظر گرفتن موضوعات
زیستمحیطی تصمیمات خرید را اتخاذ می کنند .همچنین زلنزی 1و همکارانش با تمرکز بر روی تفاوت های جنسیتی در
محیطزیست گرایی ،به مطالعه دانشجویان انگلیسی و اسپانیایی زبان در  41کشور اروپایی ،آمریکای التین و ایاالت متحده
پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که در  44کشور از  41کشور ،زنان در مقایسه با مردان ،مشارکت گسترده ای در رفتارهای
طرفداری از محیطزیست دارند (صالحی و همکاران.)4982 ،
1 Scot & Willits
2 Zelenzy
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نتایج این دو تحقیق با تحقیق حاضر همخوانی ندارد .احمدیان و حقیقتیان در پژوهشی که در کرمانشاه انجام دادند دریافتند که
متغیر تحصیالت با رفتار محیطزیستی رابطه ندارد اما رفتار برحسب جنسیت ،تأهل و گروه سنی متفاوت است.
نتایج تحقیق در حوزه ی بررسی رابطهی عوامل اجتماعی با رفتار محیطزیستی حاکی از آن است که آگاهی رابطهی معناداری
با رفتار محیطزیستی ندارد اما بین نگرش و رفتار محیطزیستی همبستگی معنادار و مثبتی با ضریب  11914وجود دارد و نشان
دهنده ی آن است که با باالر فتن نگرش محیطزیستی شهروندان رفتار محیطزیستی بهتری از خود نشان می دهند .در پایان باید
خاطر نشان نمود که محیطزیست متعلق به همه ی ماست و هر شخصی باید به نوبه ی خود در حفظ محیطزیست مسئولیت پذیر
بوده و در این راستا تالش نماید و دیگران را نیز از خطرات زیستمحیطی آگاه نماید.

مراجع
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 )4احمدی ،اصغر؛ مشکینی ،قاسم و صابر دمیرچی ،حسین (" ،)4981بررسی رابطهی جنسیت با شهروندی زیستمحیطی
(مطالعه موردی مناطق  44 ،9و  48تهران)" ،پژوهش نامه زنان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال هشتم ،شماره
سوم
 )1احمدیان ،داریوش و حقیقتیان ،منصور (" ،)4982تحلیل جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیستمحیطی
شهری مورد مطالعه (شهروندان شهر کرمانشاه)" ،مطالعات جامعه شناختی شهری ،سال ششم ،شماره 49
 )9اسدی ،معصومه و مهرابی ،محبوبه (" ،)4982بررسی عوامل زمینهای و اجتماعی موثر بر رفتارهای زیستمحیطی
شهروندان بندرعباس" ،پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان ،شماره 42
 )1برک پور ،ناصر و جهان سیر ،فاطمه (" ،)4982شهروندی محیطزیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین" ،مجله
هویت شهر ،شماره بیست و هشتم ،سال دهم
 )2حاجی زاده میمندی و فلک الدین ،زهرا (" ،)4981بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر رفتارهای زیستمحیطی
مسئوالنه (مورد مطالعه :شهروندان شهر خرم آباد)" ،فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره  ،41شماره 4
 )1رستگار خالد ،امیر؛ مشکینی ،قاسم و صالحی ،صادق (" ،)4981بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با شهروندی
زیستمحیطی در بین شهروندان مناطق  44 ،9و  48تهران" ،فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره  ،41شماره 4
 )2زهتاب یزدی ،یاسر (" ،)4998بررسی میزان آگاهی ،نگرش و رفتار زیستمحیطی اساتید دانشگاه های شهر تهران" ،پایان
نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد ،رشته آموزش محیطزیست ،دانشگاه پیام نور ،واحد ری
 )9سرشماری نفوس و مسکن ( ،)4982مرکز آمار ایران
 )8شبیری ،سیدمحمد (" ،)4981بررسی نقش سبک های تفکر در نگرش و رفتار محیطزیستی دانش آموزان دبیرستانی"،
فصلنامه تعلیم و تربیت ،دوره  ،99شماره 1
 )41صالحی ،صادق و پازوکی نژاد ،زهرا (" ،)4989تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیستمحیطی
دانشجویان" ،جامعه شناسی کاربردی ،سال بیست و پنجم ،شماره پیاپی ( ،)22شماره سوم
 )44صالحی ،صادق و پازوکی نژاد ،زهرا (" ،)4981محیطزیست در آموزش عالی :ارزیابی دانش زیستمحیطی دانشجویان
دانشگاه های دولتی مازندران" ،دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی ،سال دوم ،شماره چهارم
 )41صالحی ،صادق؛ کبیری ،افشار و کریم زاده ،سارا (" ،)4982بررسی نقش جنسیت در جهت گیری های زیستمحیطی
(مورد مطالعه :شهر ارومیه)" ،علوم و تکنولوژی محیطزیست ،دوره هجدهم ،شماره یک
 )49صالحی ،صادق؛ معمار ،رحمت اهلل و باید ،آرزو (" ،)4981تبیین جامعه شناختی رفتار محیطزیستی گردشگران (مطالعه ی
موردی :پارک جنگلی نور)" ،مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،سال چهارم ،شماره 42
 )41صالحی عمران ،ابراهیم و آقامحمدی ،علی (" ،)4992بررسی دانش ،نگرش و مهارت های زیستمحیطی معلمان آموزش
دوره ابتدایی استان مازندران" ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال بیست و چهارم ،شماره 82
 )42فرهمند ،مهناز؛ شکوهی فر ،کاوه و سیارخلج ،حامد(" ،)4989بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیستمحیطی
(مورد مطالعه :شهروندان شهر یزد)" ،مطالعات جامعه شناختی شهری ،سال چهارم ،شماره 41
 )41فیروزجائیان ،علی اصغر؛ صالحی ،صادق و شفیعی ،آزاده (" ،)4981بی تفاوتی زیستمحیطی به مثابه ی بی تفاوتی
اجتماعی" ،جامعه پژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال هشتم ،شماره سوم
 )42مختاری ملک آبادی ،رضا؛ عبداللهی ،عظیمه السادات و صادقی ،حمیدرضا (" ،)4989تحلیل و بازشناسی رفتارهای
زیستمحیطی شهری (مطالعه موردی :شهر اصفهان ،سال  ،")4984مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال پنجم ،شماره
هجدهم

00

 )49مرزبان ،آمنه؛ برزگران ،مهران؛ حمایت خواه ،مجتبی؛ ایاسی ،مریم؛ دالوری ،سمانه؛ سبزه ای ،محمدتقی و رحمانیان ،وحید
(" ،)4989ارزیابی سطح آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی شهروندان (مورد مطالعه :جمعیت شهری یزد)" ،مجله سالمت و
محیطزیست ،دوره دوازدهم ،شماره اول
18) Kaiser, Florian G.; Ranney, Michael; Hartig, Terry & Bowler, Peter A.(1999),
“ecological behavior, environmental attitude and feelongs of responsibility for the environment”,
European psychologist, Vol. 4, No. 2

سال سوم ،شماره ( 7پیاپی ،)01 :زمستان  ،0931جلد یک
05

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)01 :زمستان  ،0931جلد یک

تأثیر دام بر میزان زادآوری جنگل
مطالعه موردی :جنگل خیرودکنار

پگاه امیری

1

تاریخ دریافت89/11/02 :
تاریخ پذیرش89/10/01 :
کد مقاله18810 :

چکـیده
جنگلها ،از منابع ملی هر کشور هستند که در بسیاری از کشورها بهخصوص ایران ،در حال تخریب میباشند .از عوامل
تخریب جنگلهای شمال ایران میتوان به تأثیر دام بر روی جنگل اشاره کرد .بااینکه دامها آسیبهای جدی به جنگل
وارد میکنند؛ همچنان در جنگلهای شمال کشور دامداری دیده میشود .عمده نگاه پژوهش حاضر ،تأثیر دام بر میزان
زادآوری جنگل خیرودکنار میباشد .پژوهش حاضر از نوع میدانی و با استفاده از مشاهده و پرسشوپاسخ است .یافته این
پژوهش نشان میدهد که در محلهای سهلالوصول رفتوآمد دام ،زادآوری بهشدت ضعیف است یا زادآوری صورت
نمیگیرد اما در نزدیکی دولین که محلی صعب العبور است ،زادآوری بسیار زیاد است.

واژگـان کلـیدی :جنگل ،دامسرا ،دام ،زادآوری ،خیرودکنار.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جنگل ،دانشگاه تهرانpegahamiri@ut.ac.ir ،
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جنگل ،موهبتی است الهی که موجودیت آن منبع و منشاء خیر و برکات بیشمار و بسیار پرارزش برای انسان است .از
نقشهای پراهمیت جنگل در محیطزیست انسانی میتوان به این موارد اشاره کرد :تنظیم جریان آبها ،حفاظت از خاک ،حفاظت
در مقابل بهمن و سیالبهای خانمانبرانداز ،حفاظت در مقابل باد ،حفاظت از حیاتوحش ،تلطیف هوا ،تفریح و تفرج ،شکلدادن و
تنوع بخشیدن به زیباییهای طبیعت و باالخره تولید چوب و مواد سلولزی که به عنوان ماده اولیه مورد مصرف صنایع بیشماری
میباشد (امیری .)1981 ،همچنین جنگلها از مهمترین منبع از منابعطبیعی بهشمار میآیند که حدود  92درصد سطح زمین را
پوشاندهاند (محرم نژاد .)1999 ،انسانها همیشه بر روی این منابعطبیعی مهم تأثیرات بهسزایی گذاشتهاند .نبود پوشش گیاهی
میتواند برای ارگانیسمها مشکالتی به وجود بیاورد .مداخالت نادرست ،قطع غیرقانونی و قاچاق چوب اصلیترین عوامل تخریب
جنگل به حساب میآیند .عالوه براین ،در چنددهه گذشته ،حضور دامداران و ساکنان جنگل از مهمترین چالش برای تخریب جنگل
بودهاست (ناورودی.)0212 ،
جنگلهای شمال از آستارا تا گلیداغی با سطحی حدود  1/8میلیون هکتار یعنی 1/11درصد از سطح کشور ،تنها منبع طبیعی
برای تأمین چوب مورد نیاز صنایع کشور میباشد .مدیریت رسمی برپایه طرح جنگلداری در جنگلهای شمال ایران از سال 1999
آغاز شد .صرف نظر از روش مدیریت در جنگلهای کشور ،مسائل اجتماعی–اقتصادی همیشه به عنوان یکی از مهمترین مشکالتی
یادشدهاست که بیشتر طرحهای جنگلداری با آن مواجه بودهاند (شامحمدی .)1989 ،از مسائل عمدهی اجتماعی-اقتصادی مرتبط با
مدیریت عرصههای منابع طبیعی تجدید شونده (جنگل) در کشور ایران میتوان به موارد؛ دامداری آزاد در عرصه ،تأمین سوخت از
منابع گیاهی ،کشاورزی ،جنگل نشینی پراکنده ،اشاره کرد .شرایط اجتماعی -اقتصادی در جنگلها به دلیل سه وضعیت موجود در
آنها حائز اهمیت است؛ که این موارد به شرح زیر است:
 .1وضعیت انسان ،دام ،جنگل :یعنی آنچه در حال حاضر در جنگلها جاری است و اگر توسعهی اجتماعی-اقتصادی
صورت نگیرد خواه ناخواه این حالت ادامه خواهد یافت.
 .0وضعیت انسان ،جنگل ،دام :در صورتی است که توسعه اجتماعی اقتصادی به معنی جامع آن تحقق نیابد ولی نوعی
تحول ،و یا توسعه اجتماعی به وجود آید.
 .9وضعیت جنگل ،انسان :در صورتی که توسعه اجتماعی-اقتصادی تحقق یابد .یعنی به طوری که گفته شد ،مسئله
اشتغال انسان برای تأمین معیشت وابسته به جنگل نباشد و تأمین انرژی از طریق دیگری عملی گردد (شامخی.)1910,
همانطور که ذکر گردید ،یکی از عوامل مشکلساز در جنگل حضور دام میباشد ،که در سال  1910آماربرداری در خصوص
حضور آنها انجام شد .بر طبق آن آمار ،حدود  99هزار دامداری با  4/4میلیون واحد دامی که  11422واحد دامداری یا 94/2درصد
دامداری های متحرک و  10922واحد دامداری یا  91درصد دامداری های نیمه متحرک و  8422دامداری یا  09/2درصد دامداری
ساکن میباشند .عالوه بر این دامداریها ،در آبادیها نیز حدود  1/4میلیون واحد دام خانگی وجود دارد .بنابراین جمعاً در آبخیزهای
جنگلی شمال  2/9میلیون واحد دامی و به طور متوسط در هر هکتار دو واحد دامی وجود دارد (شامخی ،)1910،با توجه به اینکه آمار
حضور دام در جنگل سال به سال افزایش مییافت ،طرحهای خروج دام از جنگل مطرح شد .طرح خروج دام از جنگل با در پی
داشتن اهداف زیادی با عنوان طرح تحول سیستم دامداری در سال  1928مطرح و به صورت طرح تحول سیستم دامداری در
منطقه تنیان صومعه سرا در سال های  1910و  1919در دفتر فنی جنگلداری تهیه و ارائه شد .این طرح همگام با برنامه اول
توسعه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی در سطح نوشهر ،ساری ،گیالن و گلستان اجرا شد که از طریق مشارکت دولت و دامدار به
نحوی که سهم دولت شامل واگذاری زمین و احداث تاسیسات دامداری و سهم دامدار شامل تامین ماشین آالت کشاورزی و خرید
دام دورگ از طریق سرمایه گذاری شخصی و اخذ تسهیالت بانکی بود .در برنامه پنج ساله دوم به منظور تسریع در اجرای طرح و
کاهش فشار مالی از دوش دولت ،ساخت تاسیسات حذف و به جای آن برنامه براساس مبنای واحد ارزش گذاری یعنی پرداخت
حقوق ما به ازای خروج دام از جنگل به صورت وجه و یا واگذاری زمین معادل مبلغ ما به ازای بود .در برنامه سوم اجرای طرح
خروج دام از جنگل در قالب برنامه دوم دیده شد و در برنامه چهارم از سال  99به بعد اجرای طرح تنها در قالب پرداخت مبلغ ما به
ازای خروج دام از جنگل به اجرا در آمده است (رضوانی و هاشمزاده .)1980 ،این طرح شامل مشکالت زیادی بود که به اساسی-
ترین آن ،ساماندهی و خروج دام و تعیین اولویت خروج جنگلنشینان از عرصههای جنگلی با توجه به معیارهای مختلف میتوان
اشاره کرد (رضایی و معیری.)1989 ،
اگرچه در این پژوهش سعی بر این است تا تخریبهای ناشی از دام را برروی زادآوری اطراف آن بررسی کند ،اما تنها حضور
دام و بهرهبرداری سودجویانه ،از عوامل تخریب بهحساب نمیآید بلکه واگذاری اراضی ملی ،گسترش شهرنشینی ،توسعهی
زیرساخت ها همانند کانالها و سدها و جادهها و غیره عوامل مهمتری در تخریب جنگل به حساب میآیند.

 -2روش تحقیق و واژگان کلیدی
 -1-2روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه بخش نمخانه از جنگل خیرودکنار میباشد .در این پژوهش به منظور بررسی زادآوری در اطراف دامسرا در
چهار آزیموت با قطعات نمونهای به مساحت یک متر مربع و در فاصلهی  02متر از یکدیگر برداشت شده است.
مشاهدات شخصی شامل بازدیدهایی است که از عرصه شده و وضعیت عرصهی مورد بررسی را از جنبههای طبیعی و انسانی
مشاهده کرده و بعد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،که این مشاهدات شامل بازدید از جنگل در اطراف سراها برای بهدست
آوردن دیدگاهی از وضعیت فعال یا غیرفعال بودن سرا ،بررسی زادآوری اطراف یکی از سراهای فعال و جمع آوری اطالعات از
میزان تخریب آن بر روی جنگل ،میباشد.

 -2-2واژگان کلیدی

 -3تأثیر دام بر جنگل
اولین قدم برای بقاء جنگلها و استمرار تولید آن است که عوامل تخریب شناسائی و با انتخاب برنامهها و راه حلهای معقول و
اجرائی روند تخریب را کند و نهایتا متوقف نمود (رضایی و معیری)1989 ،
در گذشته ،قبل از شروع تحوالت مربوط به توسعهی اقتصادی-اجتماعی ،جمعیت کم و نرخ رشد آن نیز محدود بود ،در آن
دوران تعادلی بین بهرهبرداریهای مختلف در محیط جنگل حاکم بود .با شروع دوران صنعتی و به وجود آمدن نیازهای جدید به
منابع سلولزی کشورهای توسعه یافته توانستند با شتاب مناسب حرکت کنند و جنگلها را به عنوان منبع اصلی تأمین نیاز صنایع
چوب و سلولز تجهیز نمایند (فائو ،)1891 ،این در حالی است که بعضی دیگر از کشورها که با عنوان کشورهای در حال توسعه
شناخته میشوند ،باتأخیر در این زمینه دچار بحران شدند ،و جنگلها در عین حفظ نقش قبلی خود به عنوان عرصه دامداری و قطع
درختان برای سوخت و تأمین زمین کشاورزی برای انسانها تا حدودی به پاسخگویی نیاز صنایع نیز پرداخته و به سرعت تخریب
شدند .در این کشورهای در حال توسعه هنوز حل این مشکل در دستور کار می باشد (ری ئی هینن )1882 ،و تاکنون راه حلی که
بتوان این مشکل را حل نموده و مانع از قطع بیرویه درختان شود ،اعمال نشدهاست.
باتوجه بهاینکه وجود دام ،دامدار و جنگلنشین در جنگلهای شمال کشور با شیوههای امرارمعاش کامالً سنتی و نیز اقتصاد
مبتنی بر تولید پروتئین در تعارض با تولید چوب بوده ،نابودی سایر ارزشهای بومشناسی جنگلها را نیز بهدنبال خواهد داشت و
حفاظت و توسعهی جنگلها بدون توجه به این مسائل امکانپذیر نیست .در داخل محدودهی جنگلهای شمال سه گروه اقتصادی-
اجتماعی زندگی میکنند که از طریق دامداری یا دامداری-کشاورزی یا کشاورزی-دامداری امرارمعاش میکنند .گروه اول،
دامدارانی هستند که اعضای خانوادهی آنها در خارج از جنگل ساکناند و دامهای آنان توسط یکی از اعضای خانواده یا توسط کارگر
در داخل جنگل به دنبال علوفه ،ییالق و قشالق میکنند و در داخل جنگل معموالً فاقد عرصه و اعیان است .گروه دوم ،دامدارانی
هستند که با اعضای خانواده بههمراه دام در داخل جنگل بهدنبال علوفه ،ییالق و قشالق میکنند .خسارت این دو گروه به صورت
خسارت ناشی از چرای دام ،تبدیل جنگل به چراگاه ،برداشت چوب سوخت و چوب اصطبلسازی است .گروه سوم ،زمانی تشکیل
میشود که در یک حوزهی آبخیز تعداد خانوار گروه دوم زیاد میشود و مساحت سرانه چراگاه و بهتبع آن تعداد دام خانوار کاهش
مییابد.
اصلی ترین عامل تخریب در جنگلهای شمال شیوه معشیت سنتی متکی به دامداری و کشاورزی وابسته به عرصههای جنگل
در قالب دامپروری به شیوه رمهگردانی و آبادیهای کم جمعیت میباشد .دامداری سنتی داخل جنگل ،چرای مفرط و بیش از
ظرفیت مجاز از نهالهای جوان که ضامن تجدید حیات طبیعی بوده و مواردی از قبیل تهیه چوب برای سوخت و احداث اصطبل
دامداری در داخل جنگل از طریق قطع درختان جنگلی ،کت زدن و شاخهزنی تعدادی از درختان به منظور نوردهی و ایجاد فضا
جهت دستیابی به علوفه کف جنگل برای تغذیه دامها و نگهداری تعدادی از درختان مثمر نظیر (لیلکی و خرمندی) جهت دوشاب
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سرا :سراها محلی برای نگهداری دام بوده و در محلهای نسبتاً مسطح و جاهایی که به آب دسترسی داشته باشد ،احداث
میگردند.
دامدار قدیمی :کسی که در جنگل صالحیت دامداری داشته و دامدار شناخته می شده است و با گرفتن ما به ازا از دولت اقدام
به خروج از عرصه کرده است یا اینکه هنوز به دامداری در جنگل ادامه می دهد.
دامدار جدید :دامدارانی هستند که اخیرا وارد جنگل شده باشند .اینان یا دامداران مشترک با دامداران قدیمی بوده اند که با
خروج دامداران قدیمی اقدام به دامداری کرده اند یا اینکه چوپان و گالش آنها می باشند.

73

توسط دامداران و خانوارهای جنگلنشین ،از کیفیت جنگل کاسته شده و موجب کاهش غنا و موجودی جنگل میگردد (برنامه راهبرد
 1424معاونت جنگل .)1998 ،قابل ذکر است که ،حضور دام در جنگل شامل خشاراتی میشود که این خسارات شامل موارد زیر
میباشد:
 .1کوبیدگی خاک و کاهش نفوذپذیری آب ،خطر فرسایش ،مشکل استقرار بذر و ریشه دوانی جوان به علت تردد زیاد
دام
 .0تغذیه دامها از نهالها و سرشاخههای نهالهای جوان و به مخاطره انداختن تجدید حیات
 .9کاهش موادآلی خاک به علت ازبین رفتن رستنیها توسط دام
 .4کت زدن درختان توسط دامداران برای بررسی بیشتر به علوفه کف جنگل
 .2قطع درخت برای ایجاد دامسرا ،ایجاد گرما ،تبدیل مواد لبنی توسط دامداران
 .1ایجاد اختالل و مزاحمت برای طرحهای جنگلداری (اخوان و همکاران )1919 ،میباشد.
در صورتی که راهحلی برای این تخریبها یافت نشود ،همچنان دامداری و قاچاق چوب از جنگلهای شمال ادامه پیدا کند،
دیری نمییابد که جنگلهای شمال همانند جنگلهای زاگرس با تعدادی کمی از درختان باقی خواهد ماند.

 -4دامداران موجود در جنگل خیرود
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دامداران موجود در جنگل خیرود شامل دو بخش ،دامداران قدیمی و دامداران جدید میباشد .اطالعات این بخش از طریق
پرسش و پاسخ از جنگلبان جنگل خیرود و بازدید میدانی از محیط دامسراها بهدست آمده است.

 -1-4دامداران قدیمی
این افراد از نسلهای قبل به شغل دامداری در جنگل مشغول بودهاند بهطوری که این حرفه نسل به نسل در خانوادههایشان
انتقال پیدا میکرد .این دامدارها عبارتند از :عارف قمی ،غالمحسین قمی ،علی پالوچ ،حاج مهدی و هاشم قمی ،جعفراسالمی.

 -1-1-4عارف قمی
موقعیت مکانی این دامسرا در پارسل  111و  011جنگل خیرودکنار میباشد .این دامسرا در گذشته متعلق به عارف قمی بوده،
که حدود سال  1989از این منطقه نقل مکان کرده است .عارف قمی حدود  12الی  12گاو داشته است .عارف قمی خارج از محیط
جنگل ساکن بود و مسئولیت دامهای خویش را به رضا مرزبان داده بود.

 -2-1-4غالمحسین قمی
موقعیت مکانی این دامسرا مقداری پایینتر از دامسرای عارف قمی است .غالمحسین قمی دارای  42الی  22گوسفند بود .او از
مهر تا اوایل زمستان در این دامسرا میماند و در بهار به سمت ییالقات میرفت .سازمان جنگلها بعد از مشاهدهی تخریب زیاد در
محل دامسرای او ،قطعه زمینی را به او داد تا از محیط جنگل خارج شود اما او از حق خود چشم پوشی کرد و دامهای خود را
فروخت و از محیط جنگل خارج شد .هماکنون در این محیط نهالهایی وجود دارد که به دستور سازمانجنگلها در محیط دامسرای
او کاشته شدهاست تا بلکه محیط تخریب شده بازسازی شود.

 -3-1-4علی پالوچ
موقعیت مکانی این دامسرا ،پارسل  121و  112جنگل خیرود میباشد .پالوچ در دامسرای خود حدود  12الی  12رأس گاو
داشت که بعد از ماه آبان هرسال در این مکان مستقر میشد .سازمان جنگلها به علت تخریب بیش از حد دامسرای او حدود 11
هکتار زمین در خارج از جنگل به او واگذار کرد .با این وجود که او از جنگل خارج شد همچنان محل سکونت او عاری از نهال می-
باشد ،و به علت خاک کوبیده و نامناسب این محیط ،تجدید حیات در آن امکانپذیر نمیباشد.

 -4-1-4مهدی و هاشم قمی
موقعیت این دامسرا ،در جنگل خیرود ،جلهبن است .این گاوسرا متعلق به مهدی و هاشم قمی بوده است .ایشان  922رأس گاو
در گاوسرای خود نگهمیداشتند .چرخهی ساالنهی دامداری این دامسرا به این صورت بود که در فصل زمستان در این مکان مستقر
بودند و در فصل قشالق در منطقه بنجهبن ساکن بودند .این دامسرا همچنان در محیط دیده میشد و عاری از هرگونه نهال بود.
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 -5-1-4جعفر اسالمی
موقعیت این دامسرا ،چلیراست .این دامسرا متعلق به پسران جعفر اسالمی است .آنها دارای  12الی  92گاو هستند .این
دامداران همچنان در محیط هستند و از نظر ایشان حضور دام در جنگل یک عامل مفید به حساب میآید زیرا این دامها هستند که
جنگل را هرس کرده و به تجدید حیات کمک میکنند .این درحالی است که در اطراف دامسرا هرگونه زادآوری توسط دامها خورده
شدهبود و هیچ نهالی در نزدیکی آن دیده نمیشد.

 -2-4دامداران جدید
سازمان جنگلها و مراتع کشور برای خروج دامها از سطح جنگلهای شمال شروع به اجرای طرحهای خروج دام از جنگل
نمود .که نتیجه آن پیشنهاد مواردی چون پول ،زمین و غیره به دامدارها بود .با اجرای این طرح بسیاری از دامدارها با قبول موارد
باال شروع به ترک جنگل و دامداری کردند .دامداران جدید حاضر در نمخانه شامل ولی اهلل قمی ،تیمور قمی است.

 -1-2-4ولی اهلل قمی

 -2-2-4تیمور قمی
موقعیت مکانی سرا ،جلهبن است .ارتفاع از سطح دریا 1022متر و نوع سرای آن برک است .مصالح دیواری آن شامل چوب و
پالستیک است .قدمت این سرا به  10سال کشیده می شود .تیمور قمی همچنان در جنگل ساکن است و با وجود تالش سازمان
جنگلهای برای خروج این دامدار ،همچنان در محیط جنگلی باقی ماندهاست.

 -5بررسی زادآوری اطراف دامسرا
دامسرای مورد بررسی ،سرای تیمور قمی میباشد .اطالعات این بخش از طریق روش میدانی بهدست آمده است .زادآوری
بررسی شده در سال  1981انجام شدهاست و مربوط به چهار جهت این سرا میباشد .در هر یک از این چهار جهت نقاطی به
مساحت  1×1متر بررسی شدهاست .در هر یک از این پالتها وضعیت مختلفی از زادآوری و وضعیت خاک و پوشش درختی
مشاهده شده است .در ادامه جداولی ارائه میگردد که تمام وضعیت اطراف سرا در آن آورده شدهاست.
جدول شمارهی  1نمایانگر جزئیات زادآوری در مسیر شمال در امتداد آزیموت صفر میباشد .که در زیر آورده شدهاست.

شماره
قطعه
نمونه
1

ممرز
تعداد
2

سن
2

جدول  -1جزئیات زادآوری در مسیر شمال در امتداد آزیموت صفر
زادآوری
چرا نشده
چرا شده
سایر گونهها
ممرز
راش
سایر گونه ها
زالزالک
بلوط
تعداد سن تعداد سن تعداد سن تعداد سن تعداد سن تعداد سن
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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موقعیت مکانی این دامسرا ،آالشور است .ولی اهلل قمی حدود  1الی  9سال در آالشور ساکن بود .در سال  ،1982قمی  22رأس
گاو خود را میفروشد و از جنگل خارج میشود .چرخه ساالنه این دامدار در زمان حضورش به شرح زیر بود:
 -1ییالق :سفیدآب -0 ،تابستان :آالشور -9 ،آذرماه :جلهبن.

مالحظات
زمین کوبیده شده

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

زباله–زمین
کوبیده شده

9

2

2

2

2

2

2

1

9

2

2

2

2

0

0

-

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

فاقد پوشش
گیاهی–درکنار
مالرو

2
1

2
1

2
4

2
1

2
2

2
1

2
8

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

اسکیدررو
فاقد پوشش
گیاهی–کنار
مسیر اسکیدر

00

زادآوری
شماره
قطعه
نمونه

چرا شده
ممرز
تعداد

سن

بلوط
تعداد

سن

زالزالک
تعداد سن

سایر گونه ها
تعداد سن

راش
تعداد

سن

چرا نشده
سایر گونهها
ممرز
تعداد سن تعداد سن

8
12
11
10
19
14
12
11
11

2
9
0
2
1
0
2
2
2

2
10
4
2
0
0
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
0
2
2
2
2
2
2

2
2
11
2
2
2
2
2
2

0
2
2
2
1
2
2
2
2

1
2
2
2
0
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
9
2
2
2

2
2
2
2
2
0
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18
02

0
2

9
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
9

2
9

2
0

2
0

1
12

1
12

فاقد پوشش
گیاهی–کنار
مسیر اسکیدر
جاده
خالی از پوشش
مسیر اسکیدررو
اسکیدررو
وجود آختی–فاقد
پوشش گیاهی
-

در آزیموت صفر درجه02 ،پالت برداشتهشد .در بیشتر این پالتها زادآوری وجود نداشت و اگر وجود داشت توسط دام چرا
شدهبود.
جدول  0نمایانگر جزئیات زادآوری در مسیر جنوب در امتداد آزیموت  192درجه میباشد .در ادامه به بررسی این جزئیات
پرداخته میشود.

شماره
قطعه نمونه
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9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

مالحظات

1
0
9
4
2
1
1
9
8
12

جدول  -2جزئیات زادآوری در مسیر جنوب در امتداد آزیموت  181درجه
زادآوری
چرا نشده
چرا شده
سایر گونهها
ممرز
سایر گونهها
ممرز
مالحظات
تعداد سن تعداد سن تعداد سن تعداد سن
کوبیدگی خاک
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
2
8
1
1
0
فاقد پوشش گیاهی
2
2
2
2
2
2
2
2
کوبیدگی خاک
2
2
2
2
2
2
2
2
فاقد پوشش گیاهی
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
1
2
2
2
2
0
0
2
2
کوبیدگی خاک
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
4
2
2
2
2
2
2
9
1
9
1
9
1

در آزیموت  192درجه 12 ،پالت برداشتهشد .در بیشتر این پالتها زادآوری وجود نداشت و اگر وجود داشت توسط دام چرا
شدهبود .بیشتر زمینهای این بخش ،دارای خاک نامناسب و کوبیده شده بود.
جدول شماره  9بیانگر جزئیات زادآوری در مسیر شرق در امتداد آزیموت  82درجه میباشد .در ادامه به بررسی این جزئیات
پرداخته میشود.
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شماره
قطعه نمونه
1
0
9
4

در آزیموت  82درجه12 ،پالت برداشتهشد .این بخش از پالتها دارای تاج و خاکی نامناسب بود .در این بخش زادآوری
گونه راش و ممرز به صورت چرا شده وجود نداشت.
جدول آخر یعنی شماره  4به بررسی زادآوری در مسیر غرب در امتداد آزیموت  012درجه میپردازد .در ادامه به بررسی این
جزئیات پرداخته میشود.

شماره
قطعه
نمونه
1
0
9
4
2
1
1
9
8
12
11
10
19
14
12
11
11
19

جدول  -4زادآوری در مسیر غرب در امتداد آزیموت  271درجه
زادآوری
چرا نشده
چرا شده
سایر گونهها
ممرز
سایر گونهها
راش
مالحظات
تعداد سن تعدلد سن تعداد سن
سن
تعداد
4
1
2
2
9
0
12
1
پلم مشاهده شده است
2
2
2
2
2
2
2
2
فاقد پوشش گیاهی
2
2
2
2
2
2
2
2
خاک نامناسب
2
2
2
2
2
2
2
2
تاج پوشش %12
2
2
2
2
2
2
2
2
فاقد پوشش گیاهی
2
2
2
2
2
2
2
2
تاج پوشش%12
2
2
2
2
2
2
2
2
خاک نامناسب
2
2
2
2
2
2
2
2
فاقد پوشش گیاهی
2
2
2
2
2
2
2
2
تاج پوشش %82
2
2
2
2
2
2
2
2
 2جاده – ایستگاه هواشناسی
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
1
2
2
0
1
2
2
9
1
2
2
0
0
2
2
4
1
2
2
پلم و پونه مشاهده شده
2
2
2
2
2
2
2
2
است
0
0
0
1
2
2
2
2
خاک نامناسب
2
2
2
2
2
2
2
2
فاقد پوشش گیاهی
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
1
1
9
8
12

جدول  -3جزئیات زادآوری در مسیر شرق در امتداد آزیموت  01درجه
زادآوری
چرا نشده
چرا شده
مالحظات
سایر گونه ها
ممرز
راش
سایر گونه ها
تعداد سن تعداد سن تعداد سن تعداد سن
 2عاری از تاج پوشش و زادآوری
2
2
2
2
2
2
2
خاک نامناسب
2
2
2
2
2
2
2
2
 2عاری از زادآوری و تاج پوشش
2
2
2
2
2
2
2
گونه سرخس و پونه مشاهده
2
2
2
2
2
2
2
2
شده است
دارای خاک نامناسب
2
2
2
2
2
2
2
2
تاج پوشش %12
2
2
2
2
2
2
2
2
0
9
2
2
0
4
2
2
0
4
2
2
0
0
2
2
9
9
2
2
9
0
1
9
2
2
0
0
9
0
4
1

09

در آزیموت  012درجه19 ،پالت برداشتهشد .در بیشتر این پالتها زادآوری وجود نداشت و اگر وجود داشت توسط دام چرا
شدهبود .این بخش عاری از خاک مناسب بود.

 -7نتیجهگیری
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با این که دامها آسیبهای جدی به جنگل وارد میکنند؛ همچنان در جنگلهای شمال دامداری دیده می شود .مسئله دامداری
در جنگل خیرود ،امروزه به یک معضل تبدیل شده است .چون با سیاستهای خروج دام و دادن مبلغی پول یا ملک مابه ازا به
دامداران که از طرف سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور برای خارج کردن دامدارها صورت گرفت ،دامداران جدید به جای
آنها مستقر شدهاند که خسارت این نوع دامداران بیشتر از انواع سابق (که ساکن یا نیمه متحرک و پایبند به عرف و پایداری جنگل
بودهاند) است .اطالعات زادآوری این نتیجه را نشانداد که در محلهای سهل الوصول رفت و آمد دام ،زادآوری به شدت ضعیف
است یا زادآوری صورت نمیگیرد اما در نزدیکی دولین که محلی صعب العبور است ،زادآوری بسیار زیاد است .این نتیجه نشان می-
دهد که تا چه اندازه حضور دام بر زادآوری تأثیر گذاشته و باعث تخریب آن شدهاست .به هنگامی که کشورهای اروپایی متوجه
تخریب جنگلها شدند ،دامها را از جنگل خارج نمودند و آنها را به صورت صنعتی پرورش دادند .این درحالی است که در کشور
ایران دامداران ساکن جنگل معتقدند که شیر حاصل از دوشیدن گاو صنعتی مانند آب است و باید همچنان به شیوهی سنتی خود
ساکن در محیط جنگلی بمانند .بنابراین حل کردن این مسئله در جنگل امری بسیار ضروری است .امروزه بیش از همیشه ،ضرورت
مشارکت مردم در امر احیا و نگهداری و مدیریت منابع طبیعی احساس میشود .عرصههای وسیع منابع طبیعی کشور و گستردگی
آن ازیک سوی و افزایش بیش از حد جمعیت انسانی از سوی دیگر دولت را آگاه کرده که دولت بدون مشارکت مردم نمی تواند این
معظل را مرتفع سازد .از طرفی دیگر تا زمانی که مسئولین و مدیران و کارشناسان جنگل به اهمیت مشارکت مردم و در کل در نظر
گرفتن مسائل اجتماعی و انسانی پی نبرده و آن را قبول نکنند ،مدیریت جنگلها پایدار نخواهد بود .همانطور که ذکر گردید با
ادامهی این وضعیت دامسرا در آیندهی نه چندان دور شاهد تخریب عظیمی در آن منطقه خواهیم بود.
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