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چکـیده
دستیابی به توسعه پایدار در نظامهاي کشاورزي توجه بسیاري از محققین و دانشمندان حوزه کشاورزي را به خود جلب
نموده است .هدف از انجام این تحقیق تحلیل پایداري زیست محیطی نظامهاي بهره برداري کشاورزي بر مبناي مصرف و
کارایی انرژي بود که در این راستا فرآیند تولید گندم آبی در دو نظام زراعی کم خاک ورزي حفاظتی و متعارف در
شهرستان رزن مورد بررسی قرار گرفت .کارایی انرژي در این تحقیق عبارت است از نسبت انرژي خروجی به انرژي
ورودي هرچه این نسبت بیشتر باشد ،بیانگر کارایی بیشتر است و بالعکس .یافتهها نشان داد که مصرف انرژي در نظام
زراعی متعارف  69660و در حفاظتی  60800مگاژول در هکتار و کارایی انرژي در نظام حفاظتی حدود %01بیشتر از
متعارف است .تولید محصول در نظام زراعی متعارف وابستگی بیشتري به مصرف انرژي بویژه انرژي حاصل از سوختهاي
فسیلی دارد .کارایی انرژي در نظام حفاظتی بیانگر این است که انرژي هاي ورودي در این نظام ،نسبتا کمتر است .بنابر
این پایداري زیست محیطی در نظام زراعی حفاظتی نسبتا پایدارتر از نظام متعارف است .از اینرو ،توسعه کشاورزي حفاظتی
بویژه نظام زراعی بی خاک ورزي و کشت مستقیم ،گامی اساسی در جهت پایداري زیست محیطی و توسعه کشاورزي
پایدار است.

واژگـان کلـیدی :پایداري زیست محیطی ،نظامهاي زراعی ،کارایی انرژي
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یکی از چالشهاي اصلی رواج کشاورزي متعارف 0که با توسعه کشاورزي مدرن و انقالب سبز؛ از طریق بهکارگیري گاوآهن
برگرداندار بوسیله تراکتور وارداتی در دهه 01خورشیدي بهتدریج رایج شد ،مصرف بیرویه سموم و کودهاي شیمیایی در تولید
محصوالت کشاورزي بود که؛ به طور مستقیم و غیرمستقیم روي سالمت انسانها اثر می گذارد ( .)Abtahi et al., 2017این
مسئله باعث ناپایداري زیست محیطی و آلودگی منابع حیاتی آب و خاک شده ( ،)Fakhri et al., 2017و موجب شده است که؛
مصرف انرژي به عنوان موضوع اصلی و مهم تولید محصوالت کشاورزي ،مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران عرصه
کشاورزي قرار گیرد ( .)Koga, 2008چالش اصلی مصرف بی رویه و بدون ضابطه مصرف انرژي در کشاورزي موجب ایجاد
چالشی عمده تري تحت عنوان انتشار گازهاي گلخانه اي شده و نگرانیهاي زیست محیطی را به همراه داشته است .هر چند
کشاورزي و دامداري دو عامل مهم تولید گازهاي گلخانهاي شناخته شدهاند اما به طور کلی سهم بخش کشاورزي و دامپروري در
تولید گازهاي گلخانه اي نسبت به بخش صنعت درحدود  %00است که این رقم لزوم برنامهریزي صحیح و مناسب را براي کاهش
آالیندههاي ناشی از فعالیتهاي بخش کشاورزي ضروري مینماید .از اینرو ،استفاده ناکارآمد از انرژي حاصل از مصرف
سوختهاي فسیلی ،کودها و سموم شیمیایی ،موضوعی مهمی است که مورد توجه بسیاري از پژوهشگران عالقهمند به توسعه
پایدار کشاورزي در بیشتر کشورهاي جهان از جمله کشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که استفاده بهینه و موثر از انرژي در کشاورزي ،می تواند کاهش مصرف سوخت هاي
فسیلی و آلودگی زیست-محیطی را به همراه داشته و روند دستیابی به کشاورزي پایدار را تسهیل نماید ( Pervanchon et al.,
 .)2002برخی معتقدند که کشاورزي پایدار رویکردي براي تضمین پایداري اقتصادي ،اجتماعی و اکولوژیکی است ( D’Silva et
 .)al., 2011لذا درصورتیکه انرژي مورد نیاز کشاورزي در مقایسه با سایر بخشهاي تولیدي کاهش یابد ،استفاده مؤثر از انرژي
میتواند بهعنوان محور اصلی دستیابی به پایداري اقتصادي و کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي تلقی شود ( Alluvione et al.,
 . )2011عده اي از پژوهشگران نیز ،انرژي و جنبه هاي مختلف آن را مورد ارزیابی قرارداده و آن را به دو بخش انرژي هاي
ورودي و انرژي هاي خروجی تقسیم نموده اند .انرژي هاي ورودي نیز به دو دسته انرژي هاي مستقیم و غیر مستقیم تقسیم
میشوند( .)Kaltsas et al., 2007; Turhan et al., 2008; Akcaoz et al., and Tipi et al., 2009انرژي هاي مستقیم عبارتند
از؛ انرژي هاي حاصل از مصرف سوختهاي فسیلی (گازوئیل ،بنزین و گاز) و یا برق که جهت استفاده از ماشینآالت در مراحل
مختلف؛ کاشت ،داشت ،برداشت ،حمل و نقل داخل مزرعه ،نظامهاي آبیاري ،گرم کردن و خشککردن محصول مورد استفاده قرار
میگیرند .در مقابل انرژي هاي غیر مستقیم ،انرژي هاي هستند که از مصرف کودهاي شیمیایی ،سموم و آفت کش ها حاصل
میشوند( .)Alam et al., 2005تحلیل انرژي هاي ورودي و خروجی راهی است براي پی بردن به این مسئله که؛ مصرف انرژي در
نظام هاي زراعی تا چه اندازه کاهش داشته و کارایی انرژي در کشاورزي تا چه اندازه افزایش یافته است ( Clements et al.,
 .)2005بنابراین تحلیل انرژي در نظام هاي کشاورزي حفاظتی مرسوم و حفاظتی روشی است براي ارزیابی اینکه ،کدام یک از
نظام هاي کشاورزي از کارایی بیشتري برخورار بوده و با رویکرد کشاورزي پایدار مطابقت دارد.
مطالعات انجام شده از طریق برداشتهاي میدانی در  000مزرعه در کنتاکی آمریکا در خصوص ارزیابی کارایی مصرف انرژي
جهت تعیین میزان پایداري نظامهاي زراعی کشت سبزیجات نشان داده است که میزان کارایی انرژي در نظام زراعی حفاظتی
 %60بیشتر از نظام متعارف بوده است .میزان مصرف انرژي در نظام متعارف %09بیشتر از نظام حفاظتی بوده و میزان تولید انرژي
در این شیوه  %00کمتر از نظام حفاظتی بوده است( .)Schramski et al., 2013نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص بهینه سازي
عملکرد گندم که با استفاده از الگوهاي مصرف انرژي در هندوستان انجام شده است نشان داده است که بیشترین میزان انرژي
ورودي در تولید گندم معادل  04/8گیگاژول در هکتار است( .)Sing et al., 2007مطالعه انجام شده در خصوص ارزیابی رد پاي
اکولوژیکی کشاورزي نشان داده است که؛ مصرف نهادههایی مانند سوختهاي فسیلی ،کودها و سموم شیمیایی بیش از ظرفیت
اکولوژیکی تولید محصول گندم در واحد سطح است( .)Naderi Mahdei et al., 2014تحقیقات انجام شده در نظامهاي تولید
گیاهان زراعی درشش مزرعه گندم در دو بخش گرگان نشان داده است که؛ متوسط میانگین انرژي ورودي برابر با  004856مگاژول
در هکتار در کل مزارع بوده است .حداقل و حداکثر انرژي ورودي به ترتیب معادل 001060و 00049مگاژول در هکتار برآورد
گردیده است .مصرف کودهاي شیمیایی با بیش از  00درصد عمدتا نیتروژن با  ،%68بیشترین سهم را مصرف انرژي هاي ورودي
داشته و سوخت با  %00در رتبه دوم قرار دارد .نسبت انرژي خروجی به ورودي در این مطالعه معادل  6برآورد گردیده است
(سلطانی و همکاران.)0691 ،
پژوهشهایی نیز در خصوص مقایسه کارایی انرژي نظامهاي زراعی متعارف ،حفاظتی و زیستی در کشور ایتالیا انجام شده
است .نتایج این تحقیقات نشان داده است که؛ میزان کارایی انرژي در نظامهاي حفاظتی و زیستی بسیار بیشتر از دو نظام زراعی
1. Conventional tillage
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دیگر است .میزان مصرف انرژي در نظام زراعی حفاظتی و زیستی حدود  % 66کمتر از دو نظام دیگر بوده و میزان انرژي تولیدي
نیز در دو نظام حفاظتی و زیستی حدودا  %08بیشتر از دو نظام دیگر بوده است ( .)Tipi et al., 2019بنابر این ،کارایی انرژي 0یکی
از ارکان اصلی رویکرد ارزیابی زیست-محیطی اثرات توسعه کشاورزي است و معیاري است براي قضاوت در مورد پایداري یا عدم
پایداري نظامهاي کشاورزي .کارایی انرژي در این تحقیق عبارت است از ،نسبت انرژيهاي خروجی به انرژيهاي ورودي در نظام-
هاي کشاورزي مورد مطالعه به طوري که؛ هر چه نسبت برآورد شده انرژيهاي خروجی به انرژيهاي ورودي بیشتر باشد ،بیانگر
کارایی نظام زراعی است و بالعکس .در این راستا ،توجه به نظامهاي زراعی که با محیط زیست در توازن قرار داشته و آلودگیهاي
زیست محیطی کمتري را ایجاد نمایند ،کانون توجه دست اند کاران بخش کشاورزي قرار گرفته است( Thankappan et al.,
 .)2006نظامهاي کشاورزي حفاظتی 0از جمله الگوهایی هستند که جهت استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزي و در راستاي
نظریات مربوط به توسعه پایدار رشد یافته و اکنون در کشورهاي مختلف از جمله ایران در حال گسترش می باشند .بنابراین،
کشاورزي حفاظتی به عنوان یک نظام زراعی ،رویکردي است براي مدیریت کشاورزي زیست-محیطی جهت بهبود و پایداري
بهره وري ،افزایش سود و امنیت غذایی و در عین حال افزایش و بهبود منابع پایه و حفظ محیط زیست .فائو ،نظامهاي کشاورزي
حفاظتی را شیوهاي براي ترکیب تولید سودآور کشاورزي قلمداد نموده و آن را وسیلهاي در جهت کاهش نگرانیهاي زیست
محیطی و حفظ پایداري منابع محیط زیست میداند( .)FAO, 2019برخی نیز کشاورزي حفاظتی را به مجموعهاي از اقدامات
شامل؛ نگهداري مقدار مناسبی از بقایاي گیاهی در سطح خاک ،رعایت تناوب زراعی مناسب و کاهش هر چه بیشتر عملیات خاک
ورزي تعریف نموده به طوریکه این می تواند سبب صرفهجویی در زمان و انرژي و تقویت منابع آب و خاک شود(حقایقی و
همکاران .)0690 ،بر این اساس ،کشاورزي حفاظتی عبارت است از بکارگیري روشها و تکنیکهایی که با صرفه جویی در مصرف
انرژي عالوه بر کاهش گازهاي گلخانهاي و تقلیل اثرات منفی زیست-محیطی ،موجب حفظ منابع عمده تولید محصوالت
کشاورزي از جمله؛ آب و خاک شده ،سالمت و امنیت غذایی و مهمتر از همه ،توسعه پایدار کشاورزي را به همراه خواهد داشت.
کارشناسان ،کشاورزي حفاظتی را با توجه به نوع تکنولوژي مورد استفاده و شیوه تولید به شکلهاي مختلفی دسته بندي
مینمایند که عبارتند از :شیوه کم خا ک ورزي6؛ نظام زراعی بی خا ک ورزي 0؛ خا ک ورزي نواري 0ونظام زراعی پشتهاي بی
خا ک ورزي .خاک ورزي حفاظتی یکی از الگوهایی است که از آن ها به عنوان روش هایی جهت دستیابی به توسعه پایداري
اقتصادي ،اجتماعی ،اکولوژیکی و زیست محیطی یاد می شود ( .)D’Silva et al., 2011این نظام زراعی در سالهاي اخیر به
صورت سایت هاي الگویی و در اراضی کشاورزي منطقه و کشور مورد استفاده قرار می گیرد .تغییر گرایش به سوي استفاده از این
نظام زراعی براي مقابله با سیاستهاي غلط خودکفایی و افزایش بی چون و چراي محصوالت کشاورزي میتواند گام مهمی در
جهت کاهش استفاده بیرویه از کودهاي شیمیایی ،سموم و سوختهاي دیزلی و نیز کاهش استفاده از منابع تولید قلمداد شود .از
اینرو ،براي پاسخ به این سئوال مهم که کدام نظام بهره برداري از پایداري زیست محیطی باالتري برخوردار است؟ مصرف و
کارایی انرژي در نظام زراعی کم خاک ورزي حفاظتی و متعارف مورد بررسی قرار گرفت.
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این پژوهش از حیث دستیابی به الگوهاي توسعه پایدار کشاورزي از رویکرد کاربردي 4برخوردار است و بر حسب شیوه
گردآوري اطالعات جزء تحقیقات توصیفی ،پیمایشی است .جامعه آماري این مطالعه  6646نفرکشاورزان عضو تعاونیهاي تولید
کشاورزي شهرستان رزن بودند ،که با استفاده از جدول نمونه گیري کرجی و مورگان ) 641 ،(1970نفر از آنان به طور تصادفی
انتخاب و با استفاده از پرسشنامه و مشاهدات میدانی اطالعات جمع آوري و ارزیابی شد .در این تحقیق از فاکتورهاي معادل ساز8
( )Bocchi et al., 2014براي تبدیل و ارزیابی انرژي هاي ورودي و خروجی استفاده شد (جدول .)0 .کارایی انرژي 9در این تحقیق
عبارت است از نسبت انرژيهاي خروجی به انرژيهاي ورودي در هر یک از نظامهاي کشاورزي مورد مطالعه به طوریکه هر چه
این نسبت بیشتر باشد ،بیانگر کارایی بیشتر است و بالعکس ،که از رابطه زیر به دست آمد (:)Naderi, at el, 2019
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EE = Output energy / Input energy
n
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جدول  -۱فاکتورهای معادل ساز
Energy source

Tabatabaeefar et al., 2009

9.25

Kg

straw

Input energy

Tipi et al., 2009
Ozkan et al, 2004
Akcaoz et al., 2009
Akcaoz et al., 2009
Akcaoz et al., 2009
Kaltsas et al., 2007
Kaltsas et al., 2007
Kaltsas et al., 2007
Tzilivakis et al., 2005
Strapatsa et al., 2006
Tzilivakis et al., 2005
Tipi et al., 2009

15.7
1.96
60.6
11.1
6.7
38
37
12.1
278
99
237
14.7

Kg
Hours
Kg
Kg
Kg
Liter
Liter
KWh
Kg active ingredient
Kg active ingredient
Kg active ingredient
Kg

seed
Manpower
Nitrogen
Phosphorus
potassium
diesel fuel
petrol
Electricity
Herbicides
pesticide
insecticide
Wheat

Output

Reference

MJ

unit
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-3نتایج
یافتهها نشان داد که مجموع انرژيهاي ورودي حاصله در نظام زراعی متعارف  69660مگاژول معادل  69/0گیگاژول در
هکتار است .انرژي حاصل از مصرف سوخت در این نظام زراعی در درجه اول گازوئیل ،و انرژي ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی
در درجه دوم از عوامل تاثیر گذار بودند .یافتههاي حاصل از برآورد انرژيهاي ورودي در نظام زراعی کم خاک ورزي حفاظتی نیز
 60800مگاژول معادل حدود  60گیگاژول در هکتار ارزیابی گردید که در این نظام زراعی نیزمصرف سوختهاي فسیلی و استفاده
از کودهاي شیمیایی کماکان بیشترین سهم در کل انرژيهاي ورودي را به خود اختصاص داده اند .میزان انرژي هاي ورودي در
این نظام زراعی با تفاوت اندکی تقریبا کمتر از نظام زراعی متعارف است .نتایج نشان داد که میزان کل انرژي هاي خروجی در نظام
متعارف  006611مگاژول در هکتار و نظام حفاظتی  000861مگاژول در هکتار بود .میزان انرژي هاي خروجی در کشاورزي
حفاظتی کم خاک ورزي نیز کمتر از متعارف برآورد شد (جدول .)0
جدول  -2برآورد انرژی های ورودی و خروجی در نظام زراعی متعارف و کم خاک ورزی حفاظتی
واحد

فاکتور

انرژي هاي ورودي

کود
سوخت

بذر
نیروي انسانی
نیتروژن
فسفر
گازوئیل
الکتریسته

انرژي هاي خروجی

سم
جمع
کاه و کلش
گندم
جمع

میزان
متعارف حفاظتی
068
000
000
061
061
001
81
90
661
041

ضریب تبدیل انرژي

کیلوگرم
ساعت کار
کیلوگرم
کیلوگرم
لیتر
کیلووات
ساعت
کیلوگرم

060

001

00/0

6090

6100

8/0

01

0/8

6

99

کیلوگرم
کیلوگرم

6111
6011

0801
0811

9/00
00/4

040
69660
04401
90001

090
60800
09611
80061

0/0
011
00/0
44/0

0
011
00/8
40/0

9011

9111

-

006611

000861

011

011

* برآورد انرژي بر حسب مگاژول در هکتار؛ برگرفته از :یافته هاي تحقیق

4

00/4
0/96
61/6
00/0
68

برآورد انرژي*
حفاظتی
متعارف
6466
6499
000
000
9699
00406
889
0100
06681
04861

درصد()%
متعارف حفاظتی
00
9/4
0
1/6
61
60/6
6
0/4
00
00/6

بحث و نتیجه گیری
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کارایی انرژي براي محصوالت مختلف زراعی از جمله تولید گندم به تغییرات تکنولوژیکی و ساختاري نظام کشاورزي بستگی
دارد .به طورکلی یافتههاي این تحقیق نشان میدهد که تفاوت اندکی بین دو نظام زراعی مورد بررسی از نظر مصرف انرژي وجود
دارد و نیز مصرف گازوئیل و کودهاي شیمیایی مهمترین انرژيهاي ورودي در هر دو نظام زراعی میباشد .نتایج به دست آمده با
مطالعات تیپی و همکاران( )Tipi et al., 2009و رجبی و همکاران (سلطانی و همکاران )0691 ،مطابقت دارد .اما بر خالف مطالعه
قبلی ،انرژي ناشی از مصرف سوخت هاي فسیلی مهمترین و در رتبه اول عوامل تاثیر گذار در نظام هاي زراعی می باشند .نتایج
نشان داد که میزان کل انرژي هاي خروجی در نظام متعارف  006611مگاژول در هکتار و نظام حفاظتی  000861مگاژول در
هکتار بود که در نظام متعارف تقریبا %01بیشتر از نظام حفاظتی بود که نتایج به دست آمده با مطالعات شرامسکی ( Schramski
)et al., 2013مطابقت دارد .میزان کارایی انرژي نیز در نظام حفاظتی معادل  6/6ارزیابی شد که  %01بیشتر از نظام زراعی متعارف
بود .نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع کشاورزي حفاظتی کم خاک ورزي یک نظام زراعی نسبتا پایدار است که با نتایج
تحقیقات سینگ و شرامسکی و همکاران ( )Sing et al., 2007 ; Schramski et al., 2013مطابقت دارد.
یافتههاي حاصل از برآورد کارایی انرژي ناشی از تولید گندم در نظام زراعی متعارف نشان داد که تولید محصول در این نظام
وابستگی بیشتري به مصرف انرژي بویژه انرژي حاصل از سوختهاي فسیلی دارد .بعالوه ،به دلیل فرسودگی و استهالک ماشین
آالت کشاورزي مورد استفاده ،میزان باالیی از انرژيهاي ورودي را به خود اختصاص می دهد .همچنین ،نظام زراعی کم خاک
ورزي حفاظتی نیز در زمان مطالعه به معناي واقعی در منطقه و کشور رایج نبوده و جنبه شعاري و آماري آن برجسته تر از واقعیات
اجراي دقیق آن بود .این نظام در زمان مطالعه به صورت پراکنده و محدود توسط کشاورزان اجرا می شد اما آنگونه که نتایج این
تحقیق نشان داد عل یرغم کاهش میزان تولید محصول ،از کارایی انرژي باالتري برخوردار بود .بنابر این جایگزینی این نظام زراعی
با نظام زراعی متعارف به دالیل مختلف از جمله؛ کاهش مصرف سوخت هاي فسیلی ،کاهش هزینه هاي تولید محصول و مهمتر از
همه کاهش آلودگی هاي زیست محیطی ،از جنبه هاي مختلف علمی و فنی توجیه پذیر بوده و کاربرد این نظام زراعی در حفظ
محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزي امري مسلم است .اگر چه کارشناسان معتقدند که؛ در پنج سال اول اجراي کشاورزي
حفاظتی ،تولید و در نتیجه درآمد کشاورزان کاهش می یابد ،اما از طرفی آنگونه که نتایج این تحقیق نشان داد؛ میزان انرژي هاي
ورودي و در نتیجه هزینه هاي تولید نیز بطور قابل توجهی کاهش می یابند و این خود می تواند تا حدود زیادي باعث جبران
کاهش درآمد کشاورزان شود .نکته قابل توجه اینکه برآورد دقیقی از اینکه میزان کاهش هزینههاي تولید و کاهش مصرف انرژي
تا چه اندازه میتواند کاهش درآمدي ناشی از افت تولید در سالهاي نخستین اجراي نظام کشاورزي حفاظتی را جبران کند ،وجود
ندارد و در هیچ یک از مطالعات پیشین مورد استناد قرار نگرفته و به آن اشاره نشده است ،از اینرو بررسی این مشکل موضوعی
است که توصیه میشود در مطالعات بعدي مورد توجه قرار گیرد .بعالوه نتایج این تحقیق نشان داد که ،کشاورزان اطالعات بسیار
کمی درمورد اثرات مثبت کشاورزي حفاظتی به ویژه اثرات زیست-محیطی کاهش آلودگیهاي آب و خاک و فرسایش داشته که
احتماال به همین دلیل تمایل چندانی به پذیرش و اجراي نظام زراعی حفاظتی کم خاک ورزي نداشتند .از این رو ،در راستاي
نهادینه کردن گسترش فرهنگ نظام زراعی حفاظتی ،به خصوص عملیات کم خاک ورزي در بین کشاورزان ،پیشنهاد می شود که
تحقیقات علمی آکادمیک و کاربردي تري در مورد ارزیابی اثر بخشی نظام زراعی کم خاک ورزي حفاظتی صورت گیرد .همچنین
نتایج این مطالعه نشان می دهد که به کارگیري نظامهاي کشاورزي حفاظتی بویژه نظام زراعی بی خاک ورزي و کشت مستقیم،
گامی اساسی در جهت پایداري زیست محیطی ،نظام هاي زراعی در چارچوب استراتژي توسعه کشاورزي پایدار است.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)12 :تابستان 1911

بررسی خانههای قدیمی با رویکرد معماری پایدار و تأثیر طبیعت بر
معماری و محیط زیست؛ مطالعه موردی :روستای شوقان ،استان
خراسان شمالی
محمدحسین عابدی ،1الناز ناصری ،2فرزانه

غالمی3

تاریخ دریافت99/50/22 :
تاریخ پذیرش99/50/22 :
کد مقاله09096 :

چکـیده
با در نظر داشتن نیازهای روزمره بشر نیاز مسکن و جاگیر شدن در مکانی خاص ،با نام خانه رو به افزایش رفته است.
ساخت و ساز در ایران در حیطه ساخت خانهها درحالتوسعه میباشد .با درنظر گرفتن دو دیدگاه رویکرد ،تعاریف مختصری
از طبیعت و معماری پایدار ،از این میان میتوان به روستای شوقان که از توابع شهرستان جاجرم است اشاره کرد .این مقاله
در پی درک ارزشهای حاکم بر معماری خانههای روستای شوقان در راستای دستیابی و استخراج ویژگیهای خانه های
سنتی این روستا جمعآوری شده است .روش مورد استفاده در این نوشتار ،توصیفی -تحلیلی میباشد و ابزار گردآوری
اطالعات ،کتابخانه ای است .برای دستیابی به اهداف مورد نظر پس از بررسی مفاهیمی همچون معماری پایدار ،خانه های
سنتی ،یادآوری اهداف طراحی خانه های روستا با طبیعت پیرامون ،تاثیر باد و آفتاب بر نحوه چیدمان فضایی ،پالن و در
نتیجه فرم بناها می پردازد و ارزش های معماری پایدار در آن ها مورد بررسی قرار میگیرد.

واژگـان کلـیدی :معماری پایدار ،خانه های سنتی ،طبیعت و محیط زیست

 -1هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی ،موسسه آموزش عالی شمس گنبدabedi.mohamadhosein@gmail.com ،

 -2هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی ،موسسه آموزش عالی شمس گنبد
 -9کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،موسسه آموزش عالی شمس گنبد
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امروزه به علت درک بیشتر و سر و کار داشتن انسان با طبیعت ،جامعه علمی قبول دارد که مصرف انرژی از منابع غیر
تجدیدپذیر باعث خسارت های قابل توجهی به محیط زیست شده است .ما بین فعالیت های انسان ،یکی از بخش هایی که مواد
اولیه و انرژی بیشتری صرف می کند صنعت ساخت و ساز است ،به این منظور هیچ جامعه ای نمی تواند به توسعه پایدار دست پیدا
کند ،مگر اینکه بخش ساخت و ساز که از آن پیروی می کند از تغییرات عمیق عبور کند .زنجیره تولید این بخش در تمامی مراحل
فرآیند ،تأثیرات زیست محیطی قابل توجهی دارد ،هر جامعه ای که به طور جدی در مورد این موضوع نگران است ،باید پیشرفت
بخش ساخت و ساز را در اولویت قرار دهد( Halliday,2008).
صنعت ساختمان یک عنصر اساسی برای هر اقتصادی است اما تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست دارد .با توجه به وسعت ،
ساخت و ساز یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی  ،منبع های مادی و آب است و یک آالینده بزرگ محسوب می شود.
) (Abidin, N.Z,2010,421- Ortiz,2009,28با توجه به تأثیرات مهم صنعت ساختمان  ،رویکرد پایدار از ویژگی های
باالیی برای کمک به ارزشمندتر شدن در توسعه پایدار برخوردار است .پایداری در معنا وسیع و پیچیده است که به یکی از مهم
ترین موضوع های صنعت ساختمان تبدیل شده است .ایده پایداری الزمه باال بردن کیفیت زندگی است  ،به همین علت افراد به
زندگی در یک محیط سالم و با بهبود شرایط اجتماعی  ،اقتصادی و محیطی تن می دهند (Ortiz,2010,646) .یک پروژه پایدار
با راهکارهای زیست محیطی و با بهره برداری از منابع طراحی و ساخته می شود و یا بازسازی می گردد تا بهره برداری مجدد
گردد (John. ,2005,319).از اهداف خاص:
 .9منابع و بهره وری انرژی
 .2کاهش انتشار  CO2و  GHGپیشگیری از آلودگی
 .3کاهش سر و صدا
 .4بهبود کیفیت هوای داخلی
.0سازگاری با محیط )( Bainbridge,2004,55
پروژه یی در ساخت وساز منحصر به فرد و ارزان است که با نگهداری متوسط برای همیشه ماندگار و در زمانی که رها می شود
به طور کامل به زمین باز خواهد گشت( Du Plessis C,1999,379) .
کسانی که در صنعت ساختمان دست دارند به اصالح آسیب های زیست محیطی و کنترل آن توجه کرده اند و فرصت بی
نظیری برای کاهش تاثیرهای محیطی از طریق اجرای اهداف پایدار در مرحله توسعه طراحی یک پروژه ساختمان را دارند همچنین
اهداف پایداری باید با استفاده از یک رویکرد جامع برای سهل تر شدن تصمیم گیری  ،به اقدامات عملی مشخص تبدیل شوند.
مدل سازی پایدار تنها به مفهوم احراز به میزان باالتر برای کارکرد محیطی و یا سرمایه گذاری در اندازه های نوین نیست .همچنین
درباره از سر گیری در طراحی "درایت" و شیوه محافظ بودن آن در ساختمان ها است .جداسازی میان دانسته ها  -هوشمند  ،سبز
و پایدار در آنچه که بنیان های ارزشمند پایدار است  ،بغایت حیاتی است .سبز جزئی از پایدار بودن است  ،اما گرایش دارد تا بر طرح
هایی پافشاری کند که ثمربخشی در استفاده از نیروی خورشیدی  ،روشنی روز و هوارسانی طبیعی و افت مصرف و همچنین
پاالیش زباله با به کارگیری از بازیافت به عنوان مثال در نظر گرفته شود .ساختمان پایدار به روال همیشگی برای همتا بودن هر دو
سیستم پایداری محیطی و اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد".پایداری برای نسل آینده"( Ashrae,2006).
انجام شیوه پایدار بیشتر به ازدیاد هزینه های طراحی اولیه،راه اندازی خدمات اضافی طراحی و برخی از ویژگی های سبز
ممکن است به هزینه پروژه اضافه شود ،اما مخارج های کار را می توان تقلیل داد و محل های کاری تندرست می تواند منتهی به
تکثیر بهره وری شوند  ،بدین جهت هزینه های معیشتی کمتر می شوند .بنای هوشمند بایستی استوار  ،بی عیب و از دید فناوری
خبره باشد و احتیاجات ساکنین و افراد شاغل را محقق کند و برای رو به رو شدن با تحول باید هم آهنگ و شدنی
باشد(Matthews,2009).
منطقه شمال غرب کشور دارای آثار باستانی بی نظیر و همچنین دارای تفرجگاه های چشم گیری است ،روستای شوقان نیز
دارای ویژگی های منحصر به فردی است .سکونتگاه های سنتی باقیمانده در این شهر از مصالحی مانند کاه ،گل ،سنگ و چوب
درخت سبیدار استفاده شده است .خانه ها در این شهر بر اساس جهت گیری اقلیمی و نورگیری مناسب و همچنین ارتباط بصری با
محیط پیرامون سامان یافته است .بنابراین هدف از انجام این پژوهش ،مطالعه و بررسی دقیق و دریافت مفاهیم و اصول سازمان
دهنده در خانه ها به ارتباط آن با طبیعت و معماری پایدار بپردازد تا بدین ترتیب این رویکرد در جوامع امروزی به درستی گسترش
یابد.

 -2روش پژوهش
در این پژوهش از روش توصیفی  -تحلیلی از طریق منابع کتابخانه ای و بررسی استفاده است .در ادامه این مقاله به بررسی
خانه های سنتی موجود در این روستا و اقلیم پرداخته شده است .نتایج به دست آمده  ،درک درست از معماری خانه های این روستا
به عنوان مصداقی از معماری پایدار منجر می شود.

 -3مفاهیم و تعاریف
 -1-3اصول ساختمان پایدار
برآورد می شود تا سال  2500تالش برای اقتصاد جهانی پنج برابر ازدیاد یابد و جمعیت جهانی بیش از  05درصد رو به فزونی
باشد و استفاده انرژی جهانی کم و بیش سه برابر افزایش یابد و تالش در زمینه تولید جهانی حداقل سه برابر افزایش داشته باشد.
)(Ilha,2009,15

)Ofori,1998,141- Ding,2008,451- Ruggieri,2009,830

ساختمان پایدار به سبک های مختلفی در اجرای پروژه های ساختمانی اشاره دارد که صدمه کمتری به محیط زیست وارد می کند
 یعنی خودداری از خلق پسماند )، (Asokan,2009,821افزایش بکارگیری مجدد از زباله در تولید مصالح ساختمانی – بهمعنای مدیریت پسماند ) ، (Tam,2009,688- Tseng,2009,1249برای جامعه ثمربخش است و برای شرکت سودآور است.
)(Tam,2007,42- Hill,1998,223

هیل و بوون )(Hill,1987پدیدار کردن که ساختمان پایدار در گام برنامه ریزی یک ساختمان آغاز می شود و در طول زندگی
به ساخت و ساز نهایی آن و بازیافت منابع ادامه می یابد تا گردش زباله بسته به تخریب را کاهش دهد .سپس ساختمان پایدار را از
چهار اساس تشریح می کنند :اجتماعی  ،اقتصادی  ،بیوفیزیکی و فنی .به طور کلی ،وسعت اصل ساختمان سازی پایدار ،آیینه ای از
توسعه پایدار است .هر سه اصل با مجموعه ای از اصول فرآیند محور:
.9انجام تخمین ها قبل از شروع فعالیت های پیشنهادی ،در آمیختن اطالعات مربوط به جنبههای اجتماعی ،اقتصادی،
بیوفیزیکی و فنی فرآیند تصمیم گیری کمک می کند.
.2مداخله همیشگی سهامداران اصلی در فرایند تصمیم گیری.
.3باال بردن روابط بین رشته ای و چند ذینفع (بین بخش های دولتی و خصوصی ،پیمانکاران ،مشاوران ،غیردولتی) باید به
صورت مشارکتی ،تعاملی و اجماع صورت گیرد.
.4شناخت پیچیدگی مفهوم پایداری به منظور اطمینان از مقایسه دوره های جایگزین ،عمل این امر به گونه ای است که
اهداف پروژه و ذینفعان از اقدام نهایی انجام شده رضایت دارند.
.0استفاده از چارچوب چرخه زندگی نیاز به در نظر گرفتن کلیه اصول ساخت و ساز پایدار در هر مرحله از توسعه پروژه (یعنی از
برنامه ریزی تا رفع پذیرش پروژه ها) را تشخیص می دهد.
.0استفاده از رویکرد یک سیستم ارتباطات اقتصادی و محیط را تأیید می کند .رویکرد سیستم همچنین به یک فرآیند یکپارچه
(طراحی) گفته می شود.
.7در مواجهه با عدم قطعیت باید دقت کرد؛
.6رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
.9ایجاد تعهد داوطلبانه به بهبود مستمر عملکرد (پایدار)
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ساختمان یکی از پرانرژی ترین هنرها در پهنه جهان است .در تطبیق با هنرهای دیگر  ،صنعت ساختمان سازی به سرعت در
حال رشد است .مصرف انرژی جهان و استفاده از منابع سوخت فسیلی محدود و همچنین نگرانی هایی مانند  :دشواری های
عرضه  ،اسقاط منابع انرژی و تأثیرات زیست محیطی سنگین ایجاد کرده است  -کاهش الیه ازن  ،انتشار دی اکسید کربن  ،گرم
شدن کره زمین  ،آب و هوا تغییر از جمله تاثیرات بر محیط زیست می باشد(Kukadia,2004).
ساخت مواد اولیه ساختمانی انرژی صرف می کند و با استفاده از ساختمان ،انرژی برای گرمایش ،روشنایی ،نیرو و تهویه
مصرف می کند .افزون بر مصرف انرژی ،صنعت ساختمان به عنوان مهم ترین عامل در آلودگی محیط زیست محسوب می شود .
) ( Zimmermann,2005,1147- Osmani,2008,1147مصرف کالن مواد اولیه  ،با  3میلیارد تن در سال یا  ٪45از
مصرف جهانی در سال یا  ٪45مصرف جهانی در نظر گرفته می شود .و مقدار زیادی زباله تولید می کند.
)(Burgan,2006,1178- Abidin,2010,421رویکرد ساختمان پایدار راهی برای صنعت ساختمان در نظر گرفته است که با
در مد نظر قرار دادن مسائل زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی به سمت کسب توسعه پایدار حرکت کند .. (Shen,2010,254-

1

.95مدیریت فعالیتها از طریق تعیین اهداف ،نظارت ،ارزیابی ،بازخورد و خود تنظیم تنظیم پیشرفت .این روند تکرار شونده
میتواند برای بهبود اجرای به منظور پشتیبانی از یک فرایند یادگیری مداوم مورد استفاده قرار گیرد.
.99شناسایی و هم افزایی بین محیط و توسعه
این اصول چارچوبی برای رسیدن به ساختمان پایدار را تشکیل می دهد که شامل براورد محیط زیست در طی برنامه ریزی و
مراحل طراحی پروژه های ساختمان و اجرای شیوه های پایدار است .دست اندرکاران ساخت و ساز ساختمان در سراسر جهان شروع
به درک پایداری و پذیرش مزایای اجرای اصول پایدار در پروژه های ساختمانی میکنند.

 -2-3گرایش انسان در تکمیل طبیعت
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این ادعا را بسیاری از مکاتب سلطه بر طبیعت  ،طبیعت گریز و طبیعت گرا  ،می توانند داشته باشند ،که برای شناخت آن باید
بسیار دقیق بود .دیدگاه قرآن درباره انسان با طبیعت بیش از همه به این دیدگاه نزدیک است.
نظریه سه جانبه در اندیشه های اسالمی:
نظریه  :9انسان وظیفه آباد کردن و تسخیر طبیعت را دارد(.استعمرکم فیها/09-هود) (سخرلکم ما فی االرض/00-حج).
نظریه  :2ارزش طبیعت از لحاظ وجود شناسی پایین تر از بعد روحانی انسان است(.لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم،ثم رددنا
اسفل سافلین/4-تین)
نظریه  :3طبیعت بستر الزم برای شکل گیری بعد جسمانی و روحانی انسان است "به تعبیری مادر اوست" (هو انشا کم من
االرض /09-هود)
فناوری همچون کارکرد در معماری ارگانیک جایگاهی ویژه دارد" .رایت" اگرچه با فناوری مدرن مخالفتی نداشت؛ ولی آن را
به عنوان غایت و هدفی تلقّی نمی نمود .او از ستون های باربر کوچک برای آزاد کردن فضا استفاده نمی کرد .دیوارهای باربر عالوه
بر نقش سازه ای،تعریف کننده فضاها و کانون طرح می باشد .مهم ترین ارزش معماری ارگانیک زایش طرح از دل بستر محیطی و
شرایط کارکردی پروژه است.

 -3-3سه شیوه رابطه انسان با طبیعت
شناخت رویکرد موجود در زمینه ارتباط با طبیعت در معماری و باغسازی ایران و جهان به ارتباط بین انسان با طبیعت و
معماری بر اساس نگرش سامانه ای به  3شیوه مطرح می شود.
شیوه اول  :انسان و طبیعت
شیوه دوم  :انسانی کردن طبیعت
شیوه سوم  :طبیعی کردن انسان
طبیعت علی رغم زیبایی و جذابیت آن،دو محدودیت برای انسان فراهم می کند:
سختی شرایط در طبیعت  :انسان نمیتواند همه شرایط را تحمل کند و ناچار به جدایی از طبیعت و رجوع به محیطی متفاوت
است.
متفاوت بودن طبیعت در نگاه انسان  :بینشها و تفکرات انسان در مورد تعریفجایگاه طبیعت و نسبت آن با انسان گاه باالتر یا
پایین تر از سطح انسان تعریف می کند.
مشخصات معماری ارگانیک و طبیعت گرا
یک-سنت گرایی محتوایی(باطنی)
دو-طبیعت گرایی جوهری
سه-مدرنیسم متعادل و غیر افراطی
ابعاد اساسی معماری ارگانیک:
.9حداقل دخالت در محیط
.2تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی به گونه یی که هر یک مکمل دیگری است.
.3ایجاد فضاهای خارجی بیت ساختمان و محیط طبیعی
.4تلفیق فضای داخل با خارج
.0استفاده از مصالح محیط طبیعی مانند صخره ها و گیاه چه داخل بنا و چه در خارج از بنا
.0نمایش مصالح به گونه ای که "شیشه به عنوان شیشه،سنگ به عنوان سنگ،و چوب به عنوان چوب ویا آجر،به عنوان آجر(.
نقره کار،عبدالحمید)290،9369،

 -4محدوده مورد مطالعه

شکل -2-1نقشه کشوری

 -1-4استان خراسان شمالی(شهرستان جاجرم)
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شهرستان جاجرم با وسعتی حدود  0900کیلومترمربع ،درجنوب وجنوب غربی استان خراسان شمالی قرار دارد .بنا به آخرین
تقسیم های کشور جاجرم دارای  3بخش  3 ،شهر و 0دهستان است .بخشهای این شهرستان شامل بخش مرکزی ،بخش شوقان
وبخش سنخواست می باشند  .این شهرستان از طرف شرق به شهرستان اسفراین ،از غرب به شهرستان گرمه ،از جنوب وجنوب
غربی به استان سمنان واز شمال شرق به شهرستان های بجنورد و مانه سملقان واز سمت شمال غرب به استان گلستان محدود
می شود وشهر جاجرجرم مرکز این شهرستان می باشند .شهرستان جاجرم در محدوده طولهای جغرافیایی 00و 07درجه تا 50و07
درجه طول جغرافیایی 30و 37درجه و عرضهای جغرافیایی تا 22و 37درجه قرار گرفته است .محدوده مورد مطالعه این طرح (جلگه
شوقان) در شمال شرق شهرستان جاجرم قرار دارد .این بخش از شمال با شهرستان مانه و سملقان ،از شمال شرق با شهرستان
بجنورد ،از جنوب با بخش سنخواست و از غرب با شهرستان 30و 00درجه گرمه همجوار است .محدوده بخش جلگه شوقان به طور
تقریبی بین تا 50و 07درجه طول جغرافیایی و عرضهای 94و 37درجه جغرافیایی تا 20و 37درجه واقع شده است  .شهر شوقان به
عنوان مرکز بخش جلگه شوقان در شمال شرق این بخش واقع شده است .این شهر در حدود  3کیلومتر با جاده دسترسی اصلی
بجنورد  -سنخواست فاصله دارد .همچنین این شهر از سمت شرق به شهر بجنورد دسترسی دارد که در حدود  75کیلومتر مسافت
دسترسی بین این دو می باشد .از سمت غرب نیز با شهر سنخواست و روستاهای جوشقان و پیش دره ارتباط دارد .این شهر در
مختصات 03.90و 00درجه طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی قرار دارد.

شکل  -3موقعیت جغرافیایی(ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )

 -2-4تاریخچه شوقان و علل پیدایش
جوینی،9

آمده است .عالمه قزوینی ،مصحح کتاب ،ضبط
ظاهراً نخستین بار نام شوقان در سال  006ق  ،در تاریخ هانگشای
یاد شده و صورت های دیگر آن ،مانند بنفاق ،بیلقان ،شعبان ،و باسقاق ،را همان شوقان دانسته است در نزهۀ القلوب این به نام
صورت های شقان و شعان و سفان و شتان  ،ضبط شده است در قرن هشتم ،حمداللّه مستوفی آن را شهری متوسط از اقلیم چهارم،
«-9تاریخ جهانگشای» تالیف عالء الدین عطا ملک محمد جوینی ( 069-023ق) ،تاریخ نگار و ادیب ایرانی است .این کتاب به نام «تاریخ
جهانگشای جوینی» معروف است ،از کتاب های مرجع و کالسیک در حوزه تاریخ ایران پس از اسالم و به ویژه دوران مغول شناخته می شود و
توسط محمد قزوینی ()9326*9200تصحیح و ترجمه شده است.
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دارای بیست دیه و هر نوع محصول دانسته ،همچنین به از کوهی نام شقان ،با شکافی که به از آن میزان دو آسیاب گردان آب
خارج میشده ،یاد کرده است در جریان قیام (پطروشفسکی )9305،قلعه شقان در  700به دست پهلوان حسن دامغانی ،از امرای
سربداری  ،تصرف شد .در قرن نهم ،شقان قصبه والیت شقان و جوربد محسوب می شد و درویشانی مانند شیخ سعدالدین شقانی
رواسی و برادر وی ،شیخ جمال الدین یوسف شقانی رواسی ،در آنجا حضور داشتند .در دوره صفوی نام آن شغان ضبط شده است.
در سال  ،9555در زمان شاه عباس اول، )990-9536(9عبدالمؤمن خان ازبک آنجا را تصرف کرد و در آن حاکمی گماشت که
سال بعد مجبور به ترک شهر شد .در این دوره از موضعی به نام اسباحی ،که از اعمال شوقان بوده  ،یاد شده که در  9550محل
نزول شاه عباس اول و سپاهیانش به در راه رفتن مشهد بوده است.
صدیق الممالک ،2ذیل وقایع  ، 9264آن را در نُه فرسخی بجنورد و صحرای شوغان ضبط کرده که در این زمان  ،رباط حق
محل عبور ترکمنها بوده است .مک گرگور در  9609/ 9260طول دره شوقان را حدود بیست ( مایل حدود  32کیلومتر) و عرض آن
را پنج ( مایل حدود  6کیلومتر) ضبط کرده که آب فراوان  ،تاکستانهای وسیع و استحکامات دفاعی کم داشته و پیوسته در معرض
خطر بوده است و ترکمنها کمین گاههایی در بستر رود احداث کرده بودند .در زمان وی ،شوقان دهی در دره با شوقان  205خانوار
بود.
در  ،9295/9673بیکر و گیل ،که برای نقشه برداری به شمال و شمال شرقی ایران سفر کرده بودند ،از وجود جنگل هایی در
اطراف دره شوقان خبر داده اند .در  ،9355ناصرالدین شاه در گزارش سفر دوم خود به خراسان ،آن را جلگه شوغان و محل اقامت
ایالت شادلو ضبط کرده است.
یارمحمد شادلو 3در  9356آن را جلگه شقان و در  9390خواهر وی ،خاور بی بی شادلو آن ،را شوقان ضبط کرده اند ،اما مطلبی
درباره آن ننوشته اند .در نیمه اول سده چهاردهم  ،شوقان بلوکی با ده دوازده پارچه ده  ،از جمله طَور (طَبر) ،کوشغان ،دوبرجه،
حصار ،و رباط بود .قریه کوچک شوقان که نام به آن صورت های شغان و شوغان هم ضبط شده است ــ قصبه این بلوک به شمار
می رفت و بر سر راه قوچان ـ بسطام قرار داشت .در  9323ش  ،دهستان شوقان جمعیتی بالغ بر  420نفر داشت.

 -3-4خصوصیات اقلیمی
اقلیم منطقه تحت تاثیر توده های هوا و نیز با توجه به قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی موجود به گونه ای است که از
زمستان های سرد برخوردار می باشد .نتایج بررسی پارامترهای هواشناسی در نزدیکتر ایستگاه سینوپتیک منطقه نشان می دهد که
حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت هوا به ترتیب 20و - 42.3درجه سانتی گراد است .تغییرات درجه حرارت نسبتا زیاد است وفقط
مقدار بارش سالیانه متوسط و تقریبا در طی چند بارش محدود نازل می شود که درنهایت اقلیم شهرستان جاجرم نیمه خشک سرد
می باشد.
شناخت اقلیم موقعیت محل اجرای طرح ،کمک شایانی به درک تبادالت جوی وآب وهوایی نموده وطراحان وبرنامه ریزان را
جهت ارائ ه طرحهای منطبق به شرایط آب هوایی یاری می کنند ،شمال شرق ومرکز ایران تحت تاثیر پنج جریان عمده به شرح
ذیل قرار دارد که توده های هوا را از مبادی مختلف جغرافیایی به منطقه می کشاند:
 .9جریان سیبری
 .2جریان های مدیترانه ای
 .3جریان های شمال غربی
 .4توده های رطوبتی خزری
 .0توده های هوایی صحرایی
منشأ این توده ها ،عربستان و کویرهای صحرایی می باشد ،نقش عمده این توده ها ،تشدید یا تخفیف اثر تودههای دیگر ای
است که به کشور وارد می شود .اکثراً توده ها تغییرات شدیدی را در وضع هوای شمال شرقی کشور بوجود می آورند ولی به دلیل
فقر شدید رطوبتی هیچ گونه بارش را باعث نمی شوند .
شهرستان جاجرم تحت تاثیر توده های هوایی ذکر شده ،در تابستان ها تحت تاثیر هوای گرم وخشک کویری قرار می گیرد و
در زمستان ها از سیکلون 4های سرد متأثر میشود.

9پنجمین شاهنشاه ایران از دودمان صفوی و معروف به شاه عباس بزرگ.
2میزرا ابراهیم خان صدیق الممالک شیبانی ،از رجال دوره ی قاجار و مولف منتخب التواریخ بوده است.
 3یارمحمد خان سهام الدوله بجنوردی ملقب به یارمحمد شادلو و سردار مفخم(متولد 9250خورشیدی در بجنورد-مرگ :دی  9262خورشیدی)
از ایل شادلو ،حاکم نواحی شمال خراسان به مرکزیت بنورد در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بوده است.
 4سیکلون ها به مراکز کم فشاری گفته می شود که دارای یک یا چند منحنی همفشار بسته باشد .مهمترین عامل تشکیل انها گردش هوا در
سطوح باالی جو می باشد .برای تشکیل یک سیکلون ،در سطوح باال ،وجود یک موج کوتاه و هسته ی رودباد همراه با آن الزم است  .تعدادی از
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فصل بارندگی در منطقه ی مورد مطالعه از آبان ماه شروع شده وتا اواخر اردیبهشت ادامه دارد .بیشترین بارندگی منطقه در
اردیبهشت ماه می باشد همچنین چهار ماه ،بهمن،اسفند،فروردین واریبهشت حدود  %05بارندگی منطقه را به خود اختصاص می
دهد .کوهستانی بودن منطقه و برودت هوا در فصل زمستان سبب می شود که نزوالت جوی بویژه در ارتفاعات به صورت برف
باشد .با توجه به باال بودن درجه حرارت مخصوصاً در فصل تابستان تبخیر منطقه نسبتاً زیاد است به طوریکه در شهر گرمه و
جاجرم مقدار تبخیر از سطح آن ساالنه به طور متوسط  2439میلی متر می باشد.

شکل  -4چشمه شوقان(ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )






مهم ترین ویژگی این روستا  ،قبل از تبدیل شدن به جلگه و بخش آب آشامیدنی ساکنین است که از قنات و چشمه
صورت می گرفته و امروزه آب قنات برای آبیاری باغات مورد استفاده قرار می گیرد.
در بافت قدیم این روستا با تلفیق خانه ها و باغ ها و حیاط ها با طبیعت پیرامون ،دارای فضای دلنشین است ،در حال
حاضر هم چنین خانه باغ هایی به چشم میخورد.
کوچه ها باریک می باشند و خانه ها در بافت قدیم به صورت فشرده و متصل به یکدیگر تا در مقابل عوامل جوی
خصوصا باد نامطلوب محافظت شوند.
دیوار خانه ها در این منطقه به صورت سنگی و کاه و گل،و در نمای بعضی از خانه ها به صورت آجر نیز دیده می شود
که این نوع مصالح به صورت عام در چهره روستا خودنمایی می کند(.طرح جامع -تفصیلی شهر شوقان)

ماه

میانگین

جدول  -1پارامترهای ماهانه دما
متوسط
معدل حداکثر

90

92

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)12 :تابستان 1911

شکل  -5میدان چنار(ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )

معدل حداقل

95

ماخذ:سازمان هواشناسی خراسان شمالی

سیکلونها موقع رسیدن به ایران جبهه های خود را از دست می دهند و به صورت سیکلون های بدون جبهه یا فروبار وارد ایران می شوند.
(علیجانی بهلول و کاویانی محمدرضا ،مبانی آب و هواشناشی)
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تعداد
9
2
3

جدول  -2مشخصات درجه حرارت متوسط ساالنه درایستگاه ها
نام ایستگاه طول (جغرافیایی) عرض (جغرافیایی) ارتفاع از پهنه دریا (متر)
9599
37 26
07 99
بجنورد
9290
37 53
07 29
اسفراین
964
30 07
00 25
جاجرم

سال تاسیس
9944
2550
2550

ماخذ :سایت سازمان هواشناسی کشور
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جدول  -3وضع جوی شهر شوقان بر اساس برآیند  3ایستگاه هواشناسی
رطوبت نسبی
رطوبت
روزهای
بارندگی
ساعات آفتابی
(درصد) ساعت
نسبی(درصد)ساعت
ماه
یخبندان
ماهانه
92:35
0:35
253.7
2
40.5
72.4
30.7
فروردین
275.9
5
39.5
09.4
90.0
اردیبهشت
339.9
5
39.9
09.5
95.5
خرداد
333.9
5
35.0
00.0
4.5
تیر
330.9
5
20.5
04.5
0.4
مرداد
390.9
5
29.4
09.5
7.2
شهریور
273.0
5
34.4
00.0
0.9
مهر
242.9
0
42.3
72.4
96.3
آبان
934.3
94
02.0
60.4
29.2
آذر
909.4
23
09.3
62.7
25.0
دی
902.4
96
09.2
63.0
35.5
بهمن
9399.6
6
46.9
79.5
35.4
اسفند
ماخذ :سازمان هواشناسی خراسان شمالی

شکل -6نحوه چیدمان توده و فضا ابنیه مسکونی قدیمی شهر(ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )

در ابتدا توده(بنا)در مرکز عرصه قرار گرفته و سطح اشغال بنا کم بوده است به تدریج توده در یک طرف عرصه و یا در کنج
قرار گرفته و سطح اشغال افزایش یافته است.با تمام این تفاصیرو تحقیقات و مطالعات موردی حداقل 95خانه سنتی می توانیم خانه
های سنتی این شهر را به دو شکل مورد بررسی قرار دهیم:خطی و ال شکل.
فرم خطی:کاربرد فرم خطی اکثرا در حاشیه،بیشتر در خانه هایی که نسبتا جدید ساخته شده اند و حیاط آن ها به باغ اختصاص
یافته،یا حیاط در ارتباط بصری با باغات اطراف قرار دارد،دیده می شود .جهت گیری این فرم ها غالبا به سمت جنوب یا جنوب شرق
است لذا اغلب فضاها از نور جنوب بهره مند هستند.فضاهای جانبی نظیر انبار و طویله در طبقه همکف و فضاهای اصلی در طبقه
اول واقع شده اند.
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شکل -7نحوه قرار گیری فضاهای خدماتی و اصلی در خانه فرم خطی شکل(ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )

فرم ال شکل(دو جبهه پر):در معماری این خانه فضای خدماتی و مهمانی و همچنین اتاق خواب درهم تنیده شده اند و از
فضای همکف به عنوان انبار و آغل استفاده شده است.اتاق،پذیرایی و آشپزخانه مشرف به ایوان هستند .پاسخی به عملکرد ها،
همچنین با توجه به اقلیم با در نظر داشتن جهت گیری بنا ،از مهم ترین عوامل کاربردی این فرم است.
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شکل  -8نحوه قرار گیری فضاهای خدماتی و اصلی در خانه فرم ال شکل(ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )
جدول -4نمونه دیاگرامی از الگوهای فرمی خانه ها(محل قرارگیری پله ایوان فضای داخلی)

طبقه اول

طبقه همکف

عکس از خانه

فرم بناها

فرم ال شکل

فرم خطی
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 -4-4معرفی کالبدی و فضایی خانه های شوقان
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در نگاه کلی عناصر اصلی شکل دهنده خانه های قدیمی این روستا را به صورت زیر می توان برشمرد:
 .9اتاق:
 اتاق ها در طبقه اول واقع شده اند. ابعاد اتاق دارای مقیاس انسانی است به طوری که هیچ فضای اضافی و خارج از مقیاس انسانی نمی توان مشاهدهنمود.
 پنجره اتاق ها اغلب رو به ایوان است. .2ایوان:
 ایوان ها اغلب رو به حیاط و یا باغ هستند. ایوان جهت ارتباط بین فضاها است. مناسب جهت استفاده در شب های تابستان. نحوه دسترسی به ایوان از طریق پله ها صورت می گیرد. ایوان ها عموما از تیرها و نرده های چوبی تشکیل شده اند. .3آشپزخانه:
 در طبقه همکف و به دور از فضاهای دیگر. تهویه و نور فضا نیز از طریق پنجره ها صورت میگیرد. در فضای آشپزخانه فضایی جهت نگهداری مواد غذایی نیز وجود داشته است(.انبار مواد غذایی :به صورت خشک وتر)
 وجود اوجاق به جهت طبخ مواد غذایی در فضای آشپزخانه با دو کاربرد هم زمان :ایجاد گرمای مناسب در فصلزمستان و در مابقی ایام برای طبخ قابل استفاده بوده.
 پخت نان در اکثر خانه ها در تنور و دور از فضای آشپرخانه و یا در فضای طبخ مواد غذایی به جهت پخت نان وجودداشته است.
 طراحی طاقچه ها در همه ی فضاها به جهت قرار دادن فانوس و یا روشنایی در شب بوده است. پر کاربردترین وسیله در آشپزخانه ،استفاده از ظروف مسی به دلیل خاصیت آن. .4حیاط:
 وسعت حیاط در نقاط مرکزی و قدیمی خانه ها متفاوت است. علت محصور بودن حیاط در این اقلیم باد سرد به فضای مسکونی نفوذ نمی کند. حیاط صرفا فضای ارتباطی بین انسان ،دام و فعالیت های متفرقه هستند. در خانه های تازه ساخت حیاط دارای کاربری هایی همچون باغ است.این کاربری شامل آغل ،پله و انبار است. .0آغل:
 در اکثر خانه های قدیمی آغل در طبقه همکف و همجوار با انبار بوده ولی در حال حاضر ،فضای آغل را دور از فضایمسکونی ساخته اند(.فضای الحاقی جدید و دامداری،در فرم ال شکل)
 .0پله:
 اکثر خانه های داری فضایی همکف و طبقه اول می باشد و عنصر پله در اکثر خانه ها قابل مشاهده است. اکثر پله ها به صورت یک طرفه می باشد. پله از جنس تیر چوبی ،سنگ و یا خشت ساخته شده اند. .7انبارها:
 این فضاها در طبقه همکف قرار دارد جهت نگهداری علوفه دام به کار می رود. در این خانه ها دو نوع انبار وجود دارد:انبارهایی برای نگهداری محصوالت کشاورزی و انبارهایی برای محصوالتدامی.انبار ها فاقد بازشوها و جدارها می باشند و نورگیری مختصری دارند.
نحوه قرار گیری فضاها با توجه به فرم متفاوت خانه ها که در این قسمت ذکر شده در جدول زیر ارایه گردیده است.

 -5-4بررسی الگوهای معماری
تلفیق حجم ساختمان با محیط پیرامون :قرار گیری خانه در بین تعداد زیادی از درختان و گل و بوته ها و همجواری خانه با
باغات ،رابطه ای بین خانه و طبیعت برقرار می کند که باعث حس آرامش در انسان می شود.

شکل  -9نحوه قرار گیری و تلفیق فضای ساختمان در بین باغ و حیاط (ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )
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شکل -11نحوه اجرا سقف چوبی(ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )

شکل  -11سنت گرایی و نحوه چیدمان و قرارگیری تیرهای چوبی به عنوان سقف،نرده ها و ستون های قائم
(ماخذ :طرح تفصیلی شوقان)

نمایش مصالح بدون تغییر:
• تیرهای چوبی بدون مداخله در طبیعت ،در شکل گیری سقف ها کمک بسزایی داشته اند.
• کاه و گل و آجر در پوشش دیوارها به عنوان نما و عایق حرارتی عمل می کند(.کاه و گل :مصالح سنتی).
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شکل -12نمایش مصالح :کاه و گل و چوب (ماخذ:طرح جامع تفصیلی شوقان )
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شکل  -13نمایش آجر کاری در سر در ورودی بنا (ماخذ :طرح جامع تفصیلی شوقان )

نتیجه گیری
به منظور دستیابی به راهکارهای قابل تکرار در معماری ،تعدادی از خانههای این روستا به عنوان مصداقی از معماری پایدار
هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند .طبق بررسیها و مطالعات انجام شده،خانه ها در این شهر سازگار با محیط طبیعی خود
هستند ،این سازگاری با محیط اطراف و طبیعی تغییرات و یا آلودگی در محیط زیست خود تولید نمیکند ،بلکه باعث ارتقای کیفیت
محیط میشود .توجه به ویژگی های این نوع معماری در خانههای روستای شوقان مورد بررسی قرار گرفت ویژگیهایی که
پاسخگوی نیاز دوران خود بود استخراج شد ،که به صورت کلی شامل برنامهریزی و مدیریت طراحی صحیح ،مطابق با ابعاد اقلیمی،
زیست محیطی ،نمایش مصالح بدون تغییر ،استفاده از مصالح طبیعی و تلفیق با طبیعت است.
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چکـیده
مﺸﻜﻼت و ﺑﺤران ﻫاي زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻬان و پﻴامدﻫاي ﺑﻠﻨدمدت مﻮﺿﻮﻋات زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ در زﻧدﮔﻲ اﻧﺴانﻫا،
ﺑاﻋﺚ ﺷده اﺳت تا تﻮﺟه ﺑه مﺴایﻞ و مﺸﻜﻼت زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﺸتر ﺷده و تﻼش در ﺟﻬت پﻲﺑردن ﺑه ﻋﻮاﻗﺐ ﻧامﻄﻠﻮب
آن ،اﻧﺴانﻫا را ﺑرآن داﺷته تا ﺑه دﻧﺒال یافتﻦ راه ﺣﻞ ﺑراي مﺴایﻞ و مﺸﻜﻼت زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ ﺑاﺷﻨد .تﻮﺳعه پایدار ﺑه طﻮر
ﮔﺴترده ﺑه ﻋﻨﻮان درماﻧﻲ طﻮالﻧﻲ مدت ﺑراي ﺑرخﻲ از چالشﻫاي ﺟدي کﺸﻮرﻫاي در ﺣال تﻮﺳعه مﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗرار ﮔرفته
اﺳت .راهﺣﻞ واﻗعﻲ کاﺳتﻦ از مﺸﻜﻼت و مﺴائﻞ مﺤﻴط زیﺴت را ﺑاید در کﻨشﻫا و فعالﻴتﻫاي اﻧﺴاﻧﻲ و رفتارﻫاي مرتﺒط
ﺑه آن را ﺟﺴتجﻮ کرد .یﻜﻲ از مﻬمتریﻦ ارکان مرﺑﻮط ﺑه مﻨاﺑع اﻧﺴاﻧﻲ که ﻧقش اﺳاﺳﻲ در تﻮﺳعه متﻮازن اﻗتصادي،
اﺟتماﻋﻲ ،فرﻫﻨگﻲ و زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ دارد ،آمﻮزش مﻲ ﺑاﺷد.

واژگـان کلـیدی :آمﻮزش ،ﺑﺤران مﺤﻴط زیﺴت ،تﻮﺳعه ،فعالﻴتﻫاي اﻧﺴاﻧﻲ

 -2استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان؛ b.khosravipour@gmail.com
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12

 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)21 :تابستان 2911

ﻫمگام ﺑا رﺷد روز افزون ﺟمعﻴت و افزایش فعالﻴت ﻫاي مخرب اﻧﺴاﻧﻲ ،ﺑﺤران ﻫاي روز افزون زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ که ﺑه ﻧﻮﻋﻲ
پﻴامد فعالﻴت ﻫاي اﻧﺴاﻧﻲ در زیﺴت کره مﻲ ﺑاﺷد تعادل کره زمﻴﻦ را ﺑر ﻫم زده اﻧد( ،پرﻫﻴزکار و ﻫمﻜاران .)1981،افزایش مﺸﻜﻼت
و ﺑﺤران ﻫاي زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻬان از یﻚ طرف و درك پﻴامدﻫاي ﺑﻠﻨد مدت مﻮﺿﻮﻋات زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ در زﻧدﮔﻲ اﻧﺴانﻫا از
ﺳﻮي دیگر ،ﺑاﻋﺚ ﺷده اﺳت تا طﻲ ﻧﻴم ﻗرن ﮔذﺷته اﻫمﻴت ﺑﺤﺚ در مﻮرد مﺤﻴط زیﺴت و مﺴایﻞ زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ افزایش یاﺑد ،در
ﻧتﻴجه تﻮﺟه ﺑه مﺴایﻞ و مﺸﻜﻼت زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ و پﻲ ﺑردن ﺑه ﻋﻮاﻗﺐ ﻧامﻄﻠﻮب آن ،اﻧﺴان ﻫا را ﺑرآن داﺷته تا ﺑه دﻧﺒال یافتﻦ راه
ﺣﻞ ﺑراي مﺴایﻞ و مﺸﻜﻼت زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ ﺑاﺷﻨد .یﻜﻲ از راﻫﻜارﻫاي اﺟتﻨاب از آﺳﻴﺐ رﺳاﻧدن ﺑه مﺤﻴط زیﺴت و ﺟﻠﻮﮔﻴري از
تخریﺐ آن  ،تﻐﻴﻴر رفتار اﻧﺴانﻫا ﺑه ﺳمت و ﺳﻮي اﺑعاد طﺒﻴعتﮔرایاﻧه اﺳت (،صالﺤﻲ و ﻗائمﻲاصﻞ . )1981 ،تﻮﺳعه پایدار فرآیﻨدي
اﺳت که ﺑا ﺳازماﻧدﻫﻲ و تﻨظﻴم راﺑﻄه اﻧﺴان و مﺤﻴط و مدیریت ﺑﻬره ﺑرداري از مﻨاﺑع و مﺤﻴط زیﺴت ،دﺳتﻴاﺑﻲ ﺑه تﻮلﻴد فزایﻨده و
مﺴتمر ،زﻧدﮔﻲ مﻄمئﻦ ،امﻨﻴتغذایﻲ ،ﻋدالت و ثﺒاتاﺟتماﻋﻲ و مﺸارکت مردم را تﺴﻬﻴﻞ مﻲﻧماید .ﺑدیﻦ ترتﻴﺐ ،ﺣفاظت و ﻧگﻬداري
مﻨاﺑع ﺑا رویﻜرد رفاه پایدار و ﺑراﺑري ﻧﺴﻞ ﻫاي ﺣاﺿر و آیﻨده در ﺟﻬت ﺑﻬره ﺑرداري ﺑﻬﻴﻨه از ذخایر و ﺳرمایه ﻫا را مﻲ تﻮان ﻫﺴته
مرکزي تﻮﺳعه پایدار مﺤﺴﻮب ﻧمﻮد (ﺷرفﻲ وﻫمﻜاران  .)1980،مفﻬﻮم تﻮﺳعه پایدار ﺑه طﻮر ﮔﺴترده ﺑه ﻋﻨﻮان درماﻧﻲ طﻮالﻧﻲ مدت
ﺑراي ﺑرخﻲ از چالش ﻫاي ﺟدي کﺸﻮرﻫاي در ﺣال تﻮﺳعه مﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗرار ﮔرفته اﺳت  .ادﺑﻴات ﺟدید تﻮﺳعه ﻧﻴز ﺑر اﻫمﻴت مﺤﻴط
زیﺴت و تﻐﻴﻴرات آب و ﻫﻮا ﺑه مﻨظﻮر افزایش ﺑﻬره وري و رﺷد و تﻮﺳعه اﻗتصادي متمرکز ﺷده اﺳت .ﺑﻨاﺑرایﻦ ﻫدف تﻮﺳعه پایدار
ایجاد تعادل ﺑﻴﻦ اﺳتفاده از مﻨاﺑع ﺟامعه و مصرف آیﻨده در راﺳتاي تقﻮیت مدیریت زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ و پﺸتﻴﺒاﻧﻲ اکﻮﺳﻴﺴتم مﻲ ﺑاﺷد.
( ) Al-Roubaie &Alvi ,1410تﻮﺳعه پایدار الزاماً ﺑاید از مجراي ﻧﻴروي اﻧﺴاﻧﻲ ﺑگذرد ،از ﺳﻮي دیگر یﻜﻲ از مﻬمتریﻦ ارکان
مرﺑﻮط ﺑه مﻨاﺑع اﻧﺴاﻧﻲ که ﻧقش اﺳاﺳﻲ در تﻮﺳعه متﻮازن اﻗتصادي ،اﺟتماﻋﻲ ،فرﻫﻨگﻲ و زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ دارد ،آمﻮزش مﻲ
ﺑاﺷد(مﺤمدي و ﻫمﻜاران .)1980اﻋتقاد ﺑر ایﻦ اﺳت که آمﻮزش مﻲ تﻮاﻧد اﻧﺴاﻧﻬا را در مﻮرد مﺤﻴط زیﺴت و مﺸﻜﻼت مﺤﻴط
زیﺴتﻲ آﮔاه و مﻄﻠع ﺳازد(.صالﺤﻲ و ﻫمﻜاران  .)1981،آﮔاه کردن مردم در زمﻴﻨه راه ﻫاي ﺣفظ مﺤﻴط زیﺴت از مﻬمتریﻦ روش
ﻫاي پﻴﺸگﻴري از تخریﺐ مﺤﻴط زیﺴت اﺳت(پرﻫﻴزکار و ﻫمﻜاران)1981،از آﻧجایﻲ که مﺤﻴط را ﻧمﻲ تﻮان ﺑه ﺣال خﻮد رﻫـا کـرد،
و اﻧﺴان ﻫا ﻧه تﻨﻬا در ﺑراﺑر یﻜدیگر ﺑﻠﻜه در ﺑراﺑر مﺤﻴط خﻮد ﻧﻴز مﺴئﻮل اﻧد( ﺷریفﻲﻧﻴا و ﺣاﺟﻴﻠﻮیﻲ .)1998 ،مﻲ تﻮان ﺑه ایﻦ ﻧتﻴجه
رﺳﻴد که آﮔاه ﺳـازي ﻫمگاﻧـﻲ و آمـﻮزش ﺟامعـه در راﺑﻄـه ﺑـا ارزش و اﻫمﻴـت مﺤﻴـط زیﺴـت ﺑـراي ادامـه ي ﺣﻴات ﺑﺸـر
امـري ﺑﺴـﻴار مﻬم و ﺿروري مﻲﺑاﺷـد( واﺣدي .)1980 ،روﻧد روزافزون تخریﺐ مﺤﻴط زیﺴت ،ﻧاﺷﻲ از ﻧﺒﻮد داﻧش وآﮔاﻫﻲ ما
اﻧﺴاﻧﻬا در ﻗﺒال مﺤﻴط زیﺴت مﻲ ﺑاﺷد(مﺒرﻗعﻲ و ﻫمﻜاران .)1980،راه ﺣﻞ واﻗعﻲ کاﺳتﻦ از مﺸﻜﻼت و مﺴائﻞ مﺤﻴط زیﺴت را ﺑاید
در کﻨش ﻫا و فعالﻴت ﻫاي اﻧﺴاﻧﻲ و رفتارﻫاي مرتﺒط ﺑه آن را ﺟﺴتجﻮ کرد  )Zhang et al,2014(.که ایﻦ مﻬم ﺑا افزایش و
ﺳﻄح آﮔاﻫﻲ مردم ﺑه واﺳﻄه ﺑرﻧامه ﻫاي آمﻮزﺷﻲ ویژه ﺑه وﻗﻮع مﻲپﻴﻮﻧدد.

 -2محیط زیست
مﺤﻴطزیﺴت مجمﻮﻋه ﻋﻮامﻞ فﻴزیﻜﻲ ،ﺑﻴﻮلﻮژیﻜﻲ ،اﺟتماﻋﻲ ،اﻗتصادي ،فرﻫﻨگﻲ و زیﺒاﺷﻨاختﻲ اﺳت که ﺑر افراد و ﺑر ﺟﻮامع
تاثﻴر مﻲﮔذارد و از آن متاثر مﻲﮔردد .ایﻦ مجمﻮﻋه ،رواﺑط و ﺑقاي مﻮﺟﻮدات را تعﻴﻴﻦ مﻲکﻨد .مﺤﻴطزیﺴت را مﻲتﻮان ﺑه مفﻬﻮم
اﺟزاي کره خاکﻲ داﻧﺴت که در آن ﺣﻴات وﺟﻮد داﺷته ﺑاﺷد(ﻋاﻗﻠﻲ و ﻫمﻜاران .)1980 ،مﺤﻴط زیﺴت تقﺴﻴمات متعددي دارد .یﻜﻲ
از ایﻦ تقﺴﻴمات تﻜﻴه ﺑرتقﺴﻴمات ﺳﻨتﻲ مﺤﻴط زیﺴت اﺳت که آن را ﺑه ﺳه ﺑخش مﺤﻴط طﺒﻴعﻲ ،مﺤﻴط اﺟتماﻋﻲ و مﺤﻴط اﻧﺴان
ﺳاخت تقﺴﻴم مﻲ کﻨد .ﻫﻴچ یﻚ از مﺤﻴط ﻫا ﺑه صﻮرت مجرد وﺟﻮد خارﺟﻲ ﻧدارد و مﺤﻴط زیﺴت در ﻋمﻞ تفﻜﻴﻚ ﻧاپذیر اﺳت.
مﺤﻴط طﺒﻴعﻲ ﺑه آن ﺑخش از مﺤﻴط زیﺴت اطﻼق مﻲ ﺷﻮد که ﺳاخت دﺳت اﻧﺴان ﻧﺒاﺷد .مﺤﻴط اﺟتماﻋﻲ ﺟامعه ایﻲ اﺳت که در
آن زﻧدﮔﻲ مﻲ کﻨﻴم ،کﻠﻴه کﺴاﻧﻲ که ﺑه ﻧﺤﻮي ﺑا آﻧان در تماس متقاﺑﻞ ﻫﺴتﻴم ،ﻫمه افرادي که ﺑر ما تأثﻴر مﻲ ﮔذارﻧد و ما از آﻧان
تأثﻴر مﻲ پذیریم ،در زمره مﺤﻴط اﺟتماﻋﻲ ما مﺤﺴﻮب مﻲ ﺷﻮﻧد .مﺤﻴط اﻧﺴان ﺳاخت ﺑه آن ﺑخش از مﺤﻴط زیﺴت اطﻼق مﻲ ﺷﻮد
که تﻮﺳط اﻧﺴان ﺳاخته و پرداخته ﺷده اﺳت .ﺑر ایﻦ اﺳاس،ﺷﻬرﻫا و روﺳتاﻫا ﺑاتمام تاﺳﻴﺴات و امﻜاﻧاتﺸان،که تجﻠﻲ ﮔاه مﻬمتریﻦ
مصﻨﻮﻋات ﺑﺸري اﺳت ،مﺤﻴط اﻧﺴان ﺳاخت ما را تﺸﻜﻴﻞ مﻲ دﻫد(.مﺤمدي ﻧﻴا و ﻫمﻜاران.)1981،

 -3توسعه پایدار
مفﻬﻮم پایداري در ﻋصر ﺣاﺿر آﻧچﻨان اﻫمﻴتﻲ پﻴدا کرده که ﻫر ﺑﺤﺚ ﺟدیدي درﺑاره مﺤﻴط زیﺴت و تﻮﺳعه ﺑدون تﻮﺟه ﺑه ایﻦ
مفﻬﻮم ،ﺑﺤثﻲ ﻧاتمام تﻠقﻲ مﻲ ﺷﻮد .مفﻬﻮم پایداري ،در ﻗالﺐ اﻧگاره ﻫاي ﺟدید ﺑراي رفع کاﺳتﻲ ﻫایﻲ ﻫمچﻮن اﺳتفاده ﮔﺴترده و
ﺑﻴش از ﺣد ﺟﻬان صﻨعتﻲ از مﻨاﺑع طﺒﻴعﻲ تجدیدﻧاپذیر ،آلﻮدﮔﻲ ﺑﻴش از ﺣد مﺤﻴط زیﺴت ،مﺸﻜﻼت ﻧاﺷﻲ از مﻮاد زائد صﻨایع،
11

مﻬاﺟرت ﺑﻲ رویه روﺳتایﻴان ﺑه ﺷﻬرﻫا ،و ایجاد ﻧظامﻬاي تﻮلﻴدي ﻧاپایدار در اﻧگاره ﻫاي ﻗدیم تﻮﺳعه ﺷﻜﻞ ﮔرفت(ﺣﺴﻦ زاده فرﺟﻮد
و ﻫمﻜاران .)1980،ﺳازمان مﻠﻞ متﺤد در ﺳال  1899کمﺴﻴﻮن ﺟﻬاﻧﻲ مﺤﻴط زیﺴت و تﻮﺳعه را ایجاد کرد که در ﮔزارش ﻧﻬایﻲ
خﻮد ﺑا ﻋﻨﻮان » آیﻨده مﺸترك ما «رویﻜرد ﺟدید تﻮﺳعه پایدار را مﻄرح ﺳاخت .در ایﻦ ﮔزارش ،تﻮﺳعه پایدار ﺑدیﻦ ﮔﻮﻧه تعریف ﺷد:
« تﻮﺳعه اي که ﻧﻴازﻫاي ﻧﺴﻞ کﻨﻮﻧﻲ ﻧﺴﻞ ﺣاﺿر را ﺑدون در خﻄر ﻗرار دادن تﻮاﻧایﻲ ﻧﺴﻞ ﻫاي آیﻨده در رفع ﻧﻴازﻫایﺸان ،ﺑرآورده
مﻲ ﺳازد« .در ﻫمﻴﻦ راﺑﻄه و طﻲ ﺑرﮔزاري اﺟﻼس ﺟﻬاﻧﻲ ﺳازمان مﻠﻞ در ریﻮدوژاﻧﻴروي ﺑرزیﻞ( )1881ﻧﻴز ،آمﻮزش ﺑراي تﻮﺳعه
پایدار ﺑه ﻋﻨﻮان یﻜﻲ از اولﻮیت ﻫاي اﺳاﺳﻲ اﺳﻨاد ﺳﻴاﺳت ﻫاي مﻠﻲ در دﺳتﻮر کار کﺸﻮرﻫا ﻗرارﮔرفت (مﺤمدي و ﻫمﻜارن.)1980
تﻮﺳعه پایدارفرایﻨد اصﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اﻗتصادي اﺟتماﻋﻲ ،فرﻫﻨگﻲ و مﺒتﻨﻲ ﺑر فﻨاوري که ﻫمراه ﺑاﻋدالت اﺟتماﻋﻲ مﻲ ﺑاﺷد ،ﺑه طریقﻲ
که اکﻮﺳﻴﺴتم را آلﻮده ﻧﻜﻨد و مﻨاﺑع طﺒﻴعﻲ را تخریﺐ ﻧﻨماید .تﻮﺳعه پایدار ﺑه معﻨﻲ افزایش مﻨاﺑع اﻧﺴاﻧﻲ ،تﻮاﻧمﻨدﺳازي ﺟﻮامع ﺑه
ﺳمت افزایش تﻮاﻧمﻨدیﻬاي اﻗتصادي ،اﺟتماﻋﻲ ،فﻨاوري و فرﻫﻨگ اﺳت( .رﺣﻴمﻲ مﻨصﻮرخاﻧﻲ .)1980تﻮﺳعه پایدار ﺳه ﻗﻠمرومﺤﻴط
زیﺴت (ﺷامﻞ آب و پﺴماﻧدﻫا) ،ﺟامعه (ﺷامﻞ اﺷتﻐال ،ﺣقﻮق ﺑﺸر،ﺑراﺑر ﺟﻨﺴﻴتﻲ ،صﻠح و امﻨﻴت اﻧﺴاﻧﻲ( و اﻗتصاد )ﺷامﻞ کاﻫش
فقر،مﺴئﻮلﻴت صﻨفﻲ و پاﺳخگﻮیﻲ( را ﺑه ﻫم مرتﺒط مﻲ ﺳازد(.دﻫﺸﻴري .)1989

 -4تخریب محیط زیست عامل ناپایداری توسعه
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ﺑﺤران ﻫاي مﺤﻴط زیﺴتﻲ و ﻫﺸدار متخصصان مﺤﻴط زیﺴت و ﺑﻬداﺷت یﻜﻲ از دالیﻞ ظﻬﻮر واژه تﻮﺳعه پایدار اﺳت .ﺑه
تعﺒﻴري دیگر ﻋﻮامﻠﻲ چﻮن خﺴارت ﻫاي ﻧاﺷﻲ از پﻴامدﻫاي مﺤﻴط زیﺴتﻲ و زیان ﻫاي ﻋدم وﺟﻮد مﻨاﺑع طﺒﻴعﻲ ﺑراي ﻧﺴﻞ آیﻨده و
ارزش واﻗعﻲ مﻨاﺑع و اﻧرژي و ﻫمچﻨﻴﻦ ﻫزیﻨه پاکﺴازي مﺤﻴط زیﺴت در چرخه ﺣﻴات از ﻗﻠم افتاده اﺳت( .)Noori,2008ﺑراي
دﺳتﻴاﺑﻲ ﺑه ﻋدالت مﺤﻴﻄﻲ و تﻮﺳعه پایدار الزم اﺳت تا ماﻧع از تخریﺐ ﺑﻲ رویه مﺤﻴط زیﺴت ﺷد و ﺑه ایﻦ ﺷﻜﻞ ماﻧع از ﻧاپایداري
ﺣﻴات در کره زمﻴﻦ ﺷد .در واﻗع ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻨﻜه مﺤﻴط زیﺴت یﻜﻲ از ارکان اصﻠﻲ تﻮﺳعه پایدار و ﻋدالت مﺤﻴﻄﻲ مﻲ ﺑاﺷد در
صﻮرتﻲ که تخریﺐ ﺷده و ﺑه صﻮرت ﺑﻲ رویه از ﺳﻮي اﻧﺴان مﻮرد ﺑﻬره ﺑرداري ﻗرار ﮔﻴرد ماﻧع از تﺤقق تﻮﺳعه پایدار خﻮاﻫد ﺷد .ﺑه
ﻋﺒارت ﺑﻬتر مﺤﻴط طﺒﻴعﻲ اﺳاس و پایه الزم ﺑراي مﻮﺟﻮدیت اﻧﺴان اﺳت و اﻧرژي و ماده ایﻲ را که الزمه تداوم زﻧدﮔﻲ و ادامه
ﺣﻴات و تﻮﺳعه ﺑﺸر در تمامﻲ مراﺣﻞ تاریخ ﺑﻮده تأمﻴﻦ ﻧمﻮده اﺳت(اﺣمدي و ﻫمﻜاران .)1998،ﺣفاظت از مﺤﻴط زیﺴت ﺟﻬت
دﺳتﻴاﺑﻲ ﺑه اﻫداف تﻮﺳعه پایدار ﺿروري اﺳت و در ایﻦ راﺳتا ،مﺸارکت افراد ﺟﻬت ﻧﻴﻞ ﻫرچه ﺳریعتر و مﻨاﺳﺐ تر ﺑه ایﻦ اﻫداف ﻧﻴز
ﺿروري خﻮاﻫد ﺑﻮد(رفﻴعﻲ و ﻫمﻜاران .)1999کﺴﺐ آﮔاﻫﻲ مﺤﻴط زیﺴتﻲ ﻧخﺴتﻴﻦ ﮔام در راه پایداري اﺳت و اﺳاﺳاً ﺷرط ﺑقاي
آیﻨده ﺑﺸریت آﮔاﻫﻲ مﺤﻴط زیﺴتﻲ ،تﻮاﻧایﻲ فﻬم اصﻮل ﺷﻨاخت مﺤﻴط زیﺴت و زﻧدﮔﻲ کردن ﺑر پایه آﻧﻬاﺳت ( .مﻮﺣدي و
ﻫمﻜاران.)1980،

مﺸﻜﻼت مﺤﻴط زیﺴتﻲ در ﺟﻬان امروز ﺑه ﮔﻮﻧه اي اﺳت که متخصصان مﺤﻴط زیﺴت آن را «ﺣالت فﺸار ﺑﻴش ا ز ﺣد و
ﺳقﻮط» مﻲ ﻧامﻨد .یﻜﻲ از راﻫﻬاي غﻠﺒه ﺑر ایﻦ مﺸﻜﻼت ،تقﻮیت داﻧش مﺤﻴط زیﺴتﻲ افراد ،از طریق ﺑرﻧامه ﻫا و فعالﻴت ﻫایﻲ اﺳت
که مزایاي ﺣفظ و ﻧگﻬداري از مﺤﻴط زیﺴت را ﺑرا ي افراد ﺑه تصﻮیر مﻲ کﺸﻨد(.کﻼﻧتري وﻫمﻜاران)1980،آمﻮزش مﺤﻴط زیﺴت
ﻋﺒارتﻨد ازﺷﻨاﺳایﻲ ارزش ﻫا و تﻮﺿﻴح مفاﻫﻴم ﺑه مﻨظﻮر ایجاد مﻬارت ﻫا و ﮔرایش ﻫاي مﻮرد ﻧﻴاز ﺑراي درك و ﺷﻨاخت واﺑﺴتگﻲ
ﻫاي مﻴان اﻧﺴان ،فرﻫﻨگ او و مﺤﻴط زیﺴت پﻴرامﻮن اوﺳت )Palmer,2003 (.آمﻮزش زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ تدﺑﻴري اﺳت که ﺑر ﺑﺴط
داﻧش ﻋﻠمﻲ و راه ﺣﻞ ﻫاي مدیریتﻲ و فﻨﻲ ﺑراي مﺸﻜﻼت زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ تأکﻴد دارد  )Kopnina,2011(.ﺑاﺑا زاده و
ﻫمﻜاران( )1981ﺑﻴان مﻲ کﻨﻨد که آمﻮزش مﺤﻴط زیﺴت ﺑرمﺒﻨاي تفﻜر ﺳﻴﺴتمﻲ و اصﻮل ﻋﻠﻮم ﺑﻴﻦ رﺷته ایﻲ ،آمﻮزش را ﺑا مﺤﻴط
زیﺴت ﺑه ﻋﻨﻮان ﺑﺴتر زﻧدﮔﻲ اﻧﺴان پﻴﻮﻧد داده اﺳت و در پﻲ ایجاد ﺑﻴﻨش مﻄﻠﻮب ،ارزش و آﮔاﻫﻲ و ﻋﻼیق در مﻮرد مﺤﻴط زیﺴت
اﺳت ﺑه طﻮریﻜه آن را ﻧگﻬداري و ﺑه مﻨظﻮر ادامه ﺣﻴات اﻧﺴان ﻫاي مﻮﺟﻮد در ﺣال و آیﻨده تﻮﺳعه دﻫد.
آمﻮزش مﺤﻴط زیﺴت داراي ﺳه ﺟﻨﺒه مﻬم اﺳت که ﻋﺒارتﻨد از:
-1آمﻮزش در مﻮرد مﺤﻴط زیﺴت؛ مﺤﻴط ﺑه ﻋﻨﻮان مﻮﺿﻮع مﻮرد ﺑررﺳﻲ
-1آمﻮزش از طریق مﺤﻴط زیﺴت؛ مﺤﻴط زیﺴت ﺑه ﻋﻨﻮان یﻚ مﺤﻴط ﺑراي آمﻮزش
-9آمﻮزش ﺑراي مﺤﻴط زیﺴت؛ آمﻮزش ﺑراي ﻧگﻬداري و ﺑﻬﺒﻮد مﺤﻴط زیﺴت
آمﻮزش مﺤﻴط زیﺴت ﺑایﺴتﻲ ﻫمه ﺟﻮاﻧﺐ مﺤﻴط طﺒﻴعﻲ ،اﻧﺴان ﺳاخت و ﺑﻴﻮ فﻴزیﻚ را در ﺑر ﺑگﻴرد .یﻚ فرآیﻨد آمﻮزﺷﻲ خﻮب
ﺑایﺴتﻲ ﺑه ﺳمت ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻋد و اصﻮل اخﻼﻗﻲ در رفتار افراد ﺣرکت ﻧماید ،ﺑه طﻮریﻜه تﻮاﻧایﻲ درك و فﻬم مﺴائﻞ پﻴچﻴده مﺤﻴط
زیﺴت در آﻧان افزایش یاﺑد .چﻨﻴﻦ فعالﻴت ﻫایﻲ ﺑایﺴتﻲ ﺑدون ﻧقص و ﺑه صﻮرت مﺴتمر ﺑاﺷد تاﺑﺤران ﻫاي مﺤﻴط زیﺴت کاﻫش
یاﺑد (ﺷﺒﻴري و ﻫمﻜارن .)1981،ﺑﻨﻴادي تریﻦ ﺷﻴﻮه در ﺣفاظت مﺤﻴط زیﺴت آمﻮزش مﺤﻴط زیﺴت اﺳت که ﻫدف آن ،یافتﻦ مﻨاﺳﺐ
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تریﻦ و ﺑﻬتریﻦ ﻧظام و ﺷﻴﻮه ارائه مﻄالﺐ و ﻧﺤﻮه فعالﻴت ﻫا و اﺟرا ﺳاختاري اﺳت که زمﻴﻨه ﺳاز ارتقا آﮔاﻫﻲ ﻫا زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ در
ﺳﻄح ﺟامعه مﻲ ﺑاﺷد تا از ایﻦ طریق ﻫر فرد ﺟامعه خﻮد را از طریق اﺣترام ﮔذاﺷتﻦ ﺑه طﺒﻴعت ،مﺴئﻮل در ﺣفظ و ﺣمایت از مﺤﻴط
زیﺴت ﺑداﻧد(.کریمﻲ و ﻫمﻜاران .)1981،صالﺤﻲ و ﻗاِئمﻲاصﻞ( )1981در مﻄالعه خﻮد راﺑﻄه ﺑﻴﻦ رفتارﻫاي زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ که در
واﻗع ذمﻲتﻮاﻧد ﻧگﻬدارﻧده و ﺣافظ مﺤﻴط زیﺴت ﺑاﺷد و آمﻮزش ﻫاي زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ را ﺑا درﻧظر ﮔرفتﻦ ﻋﻮامﻞ تاثﻴرﮔذار غردي و
ﺟامعه (مﺤﻴﻄﻲ) را در ﺷﻜﻞ زیر ﻧﺸان دادهاﻧد.
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مفﻬﻮم آمﻮزش ﺑراي تﻮﺳعه پایدار ﺑه ﻋﻨﻮان مفﻬﻮمﻲ ﺟامع در ﻧظر ﮔرفته مﻲ ﺷﻮد .ایﻦ مفﻬﻮم ﻧه فقط در ﺑرﮔﻴرﻧده ﻧگﻬداري و
ﺣفاظت از مﺤﻴط ﺑﻮده ﺑﻠﻜه تﻮﺳعه اﻗتصادي،اﺟتماﻋﻲ و فرﻫﻨگﻲ را ﻧﻴز در ﺑر مﻲ ﮔﻴرد .ایﻦ مفﻬﻮم در ﺣال ﺣاﺿر در مقایﺴه ﺑا
پارادیم ﺳﻨتﻲ آن ﺑﺴﻴار ﺟامع تر از ﺣفاظت مﺤﻴﻄﻲ مﻲ ﺑاﺷد .ﺑدیﻦ معﻨﻲ که از ﮔﺴتره مﺤﻴط زیﺴت فراتر رفته و مفاﻫﻴم رفاه اﻧﺴان
را ﺑه اﻗتصاد ،ﺟامعه و فرﻫﻨگ ارتﺒاط مﻲ دﻫد .ﺑﻨاﺑرایﻦ مفﻬﻮم آمﻮزش ﺑراي تﻮﺳعه پایدار ﺑاید ﺑر روي ﻫماﻫﻨگﻲ تﻮﺳعه اﻧﺴان،
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از ﻧظر مﺤﻠﻲ مرتﺒط و از ﻧظر فرﻫﻨگﻲ متﻨاﺳﺐ ﻫﺴتﻨد و ریﺸه اصﻠﻲ پﻴدایش آن را مﻲ تﻮان ﺑه کﻨفراﻧس ﺑﻴﻦ دولتﻲ ﻧﺴﺒت داد که
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نتیجه گیری
ﺑﻨﻴادي تریﻦ ﺷﻴﻮه در ﺣفاظت مﺤﻴط زیﺴت آمﻮزش مﺤﻴط زیﺴت اﺳت که ﻫدف آن ،یافتﻦ مﻨاﺳﺐ تریﻦ و ﺑﻬتریﻦ ﻧظام و
ﺷﻴﻮه ارائه مﻄالﺐ و ﻧﺤﻮه فعالﻴت ﻫا و اﺟرا ﺳاختاري اﺳت که زمﻴﻨه ﺳاز ارتقا آﮔاﻫﻲ ﻫا زیﺴت مﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻄح ﺟامعه مﻲ ﺑاﺷد تا
از ایﻦ طریق ﻫر فرد ﺟامعه خﻮد را از طریق اﺣترام ﮔذاﺷتﻦ ﺑه طﺒﻴعت ،مﺴئﻮل در ﺣفظ و ﺣمایت از مﺤﻴط زیﺴت ﺑداﻧد .راﺑﻄه
آمﻮزش و تﻮﺳعه از آﻧجا مﻨﺸأ مﻲ ﺷﻮد که اوالً مﻮﺿﻮع،آمﻮزش و تﻮﺳعه اﻧﺴان اﺳت و دوماً اﻧﺴان مﺤﻮر و ﻋامﻞ آن دو اﺳت .از ایﻦ
روﺳت که اﻗتصاد داﻧان آمﻮزش معتقدﻧد تﻨﻬا ﺳرمایه ﮔذاري که در مقﻮله تﻮﺳعه ﺿرر ﻧمﻲ دﻫد ﺳرمایه ﮔذاري در آمﻮزش اﺳت.
مفﻬﻮم آمﻮزش ﺑراي تﻮﺳعه پایدار ﺑه ﻋﻨﻮان مفﻬﻮمﻲ ﺟامع در ﻧظر ﮔرفته مﻲﺷﻮد .ایﻦ مفﻬﻮم ﻧه فقط در ﺑرﮔﻴرﻧده ﻧگﻬداري وﺣفاظت
از مﺤﻴط ﺑﻮده ﺑﻠﻜه تﻮﺳعه اﻗتصادي،اﺟتماﻋﻲ و فرﻫﻨگﻲ را ﻧﻴز در ﺑر مﻲ ﮔﻴرد.

پیشنهادها
افزایش ﺳﻄح آﮔاﻫﻲ ﻫاي ﻋمﻮمﻲ در مﻮرد مﺴئﻠه ﺣفظ مﺤﻴط زیﺴت ﺑاا ﺑرﮔزاري دورهﻫاي آمﻮزﺷﻲ مرتﺒط.
ارائه راه ﺣﻞ ﻫاي اﺣتمالﻲ ﺑراي ﺣفظ مﺤﻴط زیﺴت(.تدویﻦ ﺑرﻧامهﻫاي پﻴﺸگﻴراﻧه)
ایجاد ﺷرایط الزم ﺑراي مﺸارکت فعاالﻧه و آﮔاﻫاﻧه اﻋضاي ﺟامعه در ﺣفاظت از مﺤﻴط زیﺴت.
ﺑرﮔزاري دورهﻫاي آمﻮزﺷﻲ مرتﺒط ﺑا اﺑعاد مختﻠف تﻮﺳعه پایدار.
ﺑرﻧامهریزي و ایجاد ﻫماﻫﻨگﻲ ﺑﻴﻦ ﺳازمانﻫا و واﺣدﻫاي اداري مرتﺒط ﺑا مﺤﻴط زیﺴت.
ﺣمایت از تﺸﻜﻞﻫاي غﻴر دولتﻲ زیﺴتمﺤﻴﻄﻲ و آمﻮزش آﻧان.
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چکـیده
وابستگی اقتصاد کشور به نفت از یک طرف ،حیاتیترین نیاز سوختی جوامع انسانی به نفت و گاز از سوی دیگر و رشد روز
افزون جمعیت ،باعث تسریع حفاری چاه های نفت شده است .پس آلودگی خاک توسط فلزات سنگین باید بطور جدی
مورد توجه قرار گیرد ،چراکه با ورود به زنجیره های غذایی و تجمع زیستی در موجودات ،باعث بروز مشکالت و
بیماریهای مختلفی در انسان و دام میشوند .یکی از مسائل مهمی که امروزه جوامع با آن روبرو هستند آلودگی
محیطزیست میباشد .بالطبع حفاری نیز به مثابه دیگر صنایع کلیدی ،تولیدکننده آالیندههایی خواهد بود که با آموزش و
ایجاد فرهنگسازی از سوی سازمان محیط زیست کشور و پیروی مدیران ارشد شرکت میتوان با تولید طالی سیاه مانع
از آلودگی خاک و آب شد .بنحوی با بکارگیری روشهای مناسب دفع پسماند میتوان به توسعه پایدار در بهره برداری از
منابع طبیعی دست یافت.

واژگـان کلـیدی :گل حفاری ،آالینده های خاک ،افزودنیهای گل حفاری ،فلزات سنگین

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)؛
peymankhalili98@gmail.com

 -7دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

72

 -1مقدمه
امروزه آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که جوامع مختلف با آن روبرو هستند و آالینده ها از عوامل ایجاد اختالل
در محیط زیست به شمار می روند .بر اساس نظریه میلر هرگونه تغییر در ویژگی های هوا ،خاک ،آب و مواد غذایی که اثر نامطلوبی
بر سالمت محیط زیست و فعالیت های موجودات زنده از جمله بشر داشته باشد آلودگی نام دارد(میلر. )07-70 :9998 ،1

آلودگی خاک ناشی از مخلوط مواد خطرناک جامد یا مایع یا خاک طبیعی است(ای .پی .ای .)02-90 :0290،7آلودگی خاک
حاصل از مواد مضر که می تواند اثر منفی بر کیفیت خاک و سالمت کسانی که بر روی خاک زندگی می کنند داشته باشد و
همچنین آلودگی خاک می تواند در نتیجه یک تصادف و یا بیدقتی و یا بهره برداری از اهداف غیر قانونی باشد(سوزان.
اس. )0-92 :0290،9آلودگی خاک هر گونه تغییر در ویژگیهای اجزاء متشکله خاک بطوری که استفاده از آن ناممکن گردد،آلودگی
خاک نامیده می شود( وهاب زاده.)92-02 :9070،
فعالیتهای انسانی به طور مداوم غلظت فلزات سنگین در محیط زیست به خصوص اکوسیستم آبی را افزایش می دهد( ابدل و
باکی.)009-007 :0299 ،4
مهم ترین آالینده های خاک شامل فلزات سنگین ،آالیندههای نفتی ،بارش اسیدی و مواد آلی می باشند ،در سالیان اخیر،
فلزات سنگین به دلیل خصوصیات آالیندگی شان در خاک بسیار مورد توجه قرار گرفته اند .تغییرات مکانی محتویات فلزات سنگین
در خاک سطحی ممکن است تحت تاثیر مواد خاک مادری و منابع انسانی باشد .در حقیقت فعالیت های انسانی ممکن است منجر
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به تجمع بیشتر فلزات سنگین در خاک شود(یالیسن و ای تی.)099-090 :0228،5
آلودگی خاک به نفت خام و مشتقات عالوه بر آن که باعث آسیب به محیط زیست گشته باعث از بین رفتن جمعیت میکروبی
و گیاهی خاک نیز می شود .پس آلودگی ترکیبات نفتی یک نگرانی جهانی است(متنی و همکاران.)9990، 6
هیدروکربن های نفتی از مهمترین آالینده های آلی محیط زیست می باشند،این آالینده ها می توانند در سطح ذرات آلی
موجود در خاک جذب شده و به تدریج بر غلظت آنها افزوده شده و همراه با جریانهای سطحی به آبهای سطحی وارد شوند و در
نهایت سبب بروز سمیت برای موجودات زنده شوند (رابابا و همکاران.)90-99 :0220،2
عملیات حفاری نفت و گاز می تواند مقادیر زیاد و متنوعی از ترکیبات شیمیایی را از طریق کنده ها و گل حفاری وارد محیط
نماید(اتس.)00-72 :9999 ، 2

گل حفاری ترکیبی از مواد آلی و معدنی است که به شکل مایع تهیه شده و در انواع حفاری کاربرد دارد .این ترکیب از دو فاز
مایع و جامد تشکیل شده است .گل حفاری شامل گل های الیه باال که معموالً با آب شروع می شود و هر چه عمق حفاری زیادتر
شود برای تمیز کردن چاه بنتونایت به گل افزوده شده و چون قسمت اعظم این نوع گل آب است در آن از کاستیک به دو منظور
زیر استفاده می شود :الف) باال نگه داشتن  PH1در محدوده 90- 92ب) پراکنده کردن بنتونایت و ایجاد ژل مناسب(.نینگ ای تی
ای ال - )902-990 :0290 ،10گل های سنگین پایه آبی در سازند گچساران واقع در جنوب غرب و غرب ایران وقوع فوران آب
شورر در الیه های آهکی این سازند با حجم و فشار زیاد اتفاق می افتد -.گل های سازندهای نفتی و گازی ،گلی که در سازندهای
نفتی و گازی م صرف دارد باید در آن از موادی استفاده شود که در صورت هرزروی ،این مواد باعث مسدود کردن روزنه های نفتی
یا گازی نشود و یا چنانچه نیاز به اسید کاری چاه شد این مواد در اسید قابلیت حل شدن داشته باشند .تنها ماده وزن افزایی که
قابلیت حل شدن در اسید را دارد ،کلسیم کربنات است که به پودر شده آن الیمستون پودر گفته می شود  -گلهای پایه روغنی  :فاز
غالب این نوع گل ها مواد نفتی و ترجیحاً بخش عمده آن گازوئیل است که با توجه به سازند با نسبت های -72 ،02-82 ،02- 92
 02آن گازوئیل می باشد (سطوریان.)902-092 :9077 ،
1 Miller
2 Environmental Protection Agency
3 Suzane.S
4 Abdel & Baki
5 Yalcin& Et
6 Met-ny & et al.
7 Rabama et al.
8 Ats
9 Positive Potentiaed of Hydrogen
10 Ning E.T.E.L
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بر حسب موقعیت چا ه در سازنده های متفاوت موادی به گل اضافه می شود که عبارتند از  :ترکیبات شیمیایی مانند کربوکسی
متیل سلوز CMC1،با گرانروی باال CMC ،با گرانروی پایین ،سنگ آهک ،کاستیک سودا ،بیکربنات سودا ،بیکربنات سدیم ،سودا-
اش ،میکا ،آهک ،نشساسته ،سولفات کلسیم ،اکسید کلسیم ،کرومات کلسیم ،کرومات سدیم ،فسفاتها ،تترافسفات سدیم ،فروبار،
نمک طعام ،خاک رس نمکی استفاده میشود (.اشکبوس )90-902 : 9080،با توجه به اینکه محقق خود در یکی از شرکتهای
محدوده چاه  097از دامنه جنوبی غربی مخزن ایالم مشغول بکار بوده (اداره حفاری نقشه چاه )097خود بصورت مکرر شاهد دفن
غیربهداشتی ضایعات حاصل از گل حفاری درون چاله های بوده که بعد از اتمام چاه به همین حالت رها میشود.

-2پیشینه تحقیق
جی چاو یانگ )0290( 7در مقاله ای با عنوان آلودگی فلزات سنگین رسوب شده در نفت تولیدی در خلیج بیبو چین که در
نشریه آلودگی دریا منتشر شد بدین نتیجه رسید که محیط اطراف سکوهای حفاری بواسطه فلزات سنگین بسیار الوده شده است.
جی اکسان و همکاران(  ) 0290در تحقیقی با موضوع اثر خواص گل حفاری در عمق ورود به سیستم مقاومت جانبی رسوبات
هیدرات بدین نتیجه رسیده اند که افزایش اولیه درجه حرارت گل حفاری و پس از آن با کاهش مقاومت جانبی کم عمق سازند
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با اشباع هیدرات کم همراه است.
لوهینگ )0290( 9در مقاله ای با موضوع استفاده از سیستم لجن پلیمر در مهندسی حفاری ،بدین نتیجه رسیده است
که این سیستم در مقایسه با گل پراکنده عادی ،نفع کاهش هزینههای گل حفاری است و عامل پردازش مواد پلیمری
متوسط تا حد زیادی می تواند هزینه صرفه جویی برای آماده سازی گل باشد زیرا در این سیستم بعنوان مثال میتوان
نمک و پتاسیم را بازیافت کرد.
زینگ.کونگ و همکاران( )0290در مقاله ای با موضوع مطالعات شبیهسازی در گل حفاری تحت فشار و شرایط فوق
العاده عمیق بدین نتیجه رسیده اند که خواص مکانیکی مختلف بین دیواره معلق و دیواره ثابت شده ومنطقه استرس
نامتقارن در طول پارگی 4ممکن است به توزیع نامتقارن شکستگی کمک کند .در این تحت فشار غظت گاز بسیار باالتر
و متفاوت تر از عمیق های  022متر به باالست.
گابادیبو و همکاران )0292(5در مطالعه ای با موضوع اثر زیست محیطی گل حفاری و ضایعات خرده های حفاری
در چاه های ساحلی جنوب غربی نیجریه نتیجه رسیده اند که اکثر مقادیر پارامترهای اندازه گیری فلزات سنگین اندازه
گیری شده از استاندارد جهانی باالتر است.
مارین وینئری و همکاران( )0292در مقالهای با موضوع ارزیابی گل حفاری و آلودگی جریانات فنی در مغزه
صخرهای و نمونه آب نمک بجای ارزیابی میکروبیولوژیکی مخازن  CO26در سایت کایتزینبا استفاده از ردیابیهای
فلورسنتی ،بدین نتیجه رسیدهاند که برای اطمینان حاصل از اینکه نمونههای درونی مغزه در آینده تحت تأثیر گل حفاری
قرار نگیرند مقدار غلظت فلورسنت هر نمونه بایستی کامالً مشخص باشد .بعالوه باید سیاالت خاص و یا گل حفاری
کامالً از دیواره چاه زدوده شود که این هم به تمیز بودن نمونهها و حفظ نفوذپذیری نمونه کمک خواهد کرد.
در سال  0220جان رینولدز مقاله تحت عنوان حذف نیکل و وانادیوم ازنفت خام سنگین بوسیله واکنشهای تبادلی
ارائه داد که در این تحقیق با ارتقا کیفیت نفتخام و با کاهش نقطه ذوب برای سوختهای حمل و نقا استفاده
میشود(رینولدز.)0220،

1
2
3
4
5

Carboxymethyl cellulose
Jichao Yang
Qi-Luheng
Rupturing
A.M. Gbadebo et al.
6 Carbon Dioxide
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 -3مواد و روش
 -1-3حجم خاک کنده شده ازچاه
کندهها موادی هستند که در هنگام حفاری به وسیله سیاالت حفاری از درون لوله های حفاری به درون شیکرها و پس از
آن به گودال وارد میشوند .کندههای حفاری عموماً از ذرات با دانسیته کم هستند و عالوه بر ایجاد مشکالت زیستمحیطی عموماً
اثر نامطلوبی بر خواص سیال حفاری میگذارد.کنده های حفاری یک چاه از طریق فرمول ذیل محاسبه می شود:
)( V= πR2H (1حجم چاه)
09اینچ=0040متر مکعب
1
2
1
4
1
2

ا98ینچ= 00840مترمکعب
90ینچ= 08متر مکعب
7ینچ= 90متر مکعب
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بیست و شش اینچ تا عمق  922متری

هفت و یک دوم اینچ از عمق صد متری تا
عمق 9800

دوازده و یک چهارم اینچ از عمق  9800متری تا عمق0070
متری

هشت و یک دوم اینچ از عمق  0070متری تا
عمق 0722متری

شكل -1نمونه چاه

در مجموع تا عمق  0722متری بدون محاسبه آب و افزودنیهای گل حفاری میزان  000متر مکعب کندههای حفاری
( )Cuttingاز چاه خارج می شود.

 -2-3حجم گازوئیل استفاده شده در یک چاه
زمانی که بر اساس نوع سازند نیاز به استفاده از گل روغنی شد ،با محاسبه میزان هرز روی  ،میزان شستشویی محوطه فلور
بر منظور جلوگیری از لغزنده بودن و ایجاد حادثه و نسبت گل به روغن ،بالغ بر  9022بشکه  002لیتری معادل 090هزار
لیترگازوئیل مصرف خواهد شد.

 -3-3ویژگی ها و توانایی های گل حفاری
تمیز کردن ته چاه و انتقال کنده های حفاری به سطح زمین -خنک کردن مته و لوله های حفاری -روان کردن مته ولولههای
حفاری -اندود کردن دیواره چاه و جلوگیری از ریزش چاه -کنترل فشارهای زیر زمینی -معلق نگه داشتن کنده ها و مواد وزن
افزای گل به هنگام قطع جریان گل -ترخیص شن و کنده های حفاری بر روی الکهای لرزان و سایر جدا کننده ها -تحمل قسمتی
90

از وزن لوله حفاری و جداری -به حداقل رساندن ضایعات و آسیبها به سازندهای مجاور چاه -انتقال توان هیدرولیکی پمپهای گل
به مته و بحرکت در آوردن تیغه های متحرک مته (سطوریان ر)9077،

 -4-3فلزات سنگین
فلزات سنگین از دو راه وارد سیاالت حفاری می شوند :بسیاری از فلزات بطور طبیعی در سازند ها وجود داشته و لذا در طول
حفاری وارد سیال مورد استفاده می شوند .بعضی از فلزات به عنوان افزودنی به گل حفاری اضافه می شوند تا خواص مطلوب را در
آن ایجاد نمایند .مانند باریم و جیوه موجود در باریت به عنوان کنترل کننده دانسیته و کروم موجود در لیگنوسولفات کروم به عنوان
خود ضرر ساخته از دیگر منابع تأمین فلزات سنگین در سیال حفاری خوئد نفت خام است  .نفت خام بطور طبیعی شامل غلظت
های بسیار متفاوتی از فلزات مختلف است.

-4نتایج
 -1-4اثرآلودگی گل حفاری و هیدروکربنهای نفتی بر محیط زیست

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)17 :تابستان 1911

آلودگی خاک به مواد نفتی از جمله معضالت زیست محیطی جهان بشمار می رود .تجمع آالینده های نفتی در محیط زیست
سبب بروز مشکالت زیادی شده است زیرا خاک آلوده به این ترکیبات برای اهداف کشاورزی  ،صنعتی یا مراکز تفریحی غیر قابل
استفاده است و همچنین منبع بالقوه ای برای آلوده ساختن آبهای سطحی و زیرزمینی بشمار می رود(طاهری آزاد و همکاران9079،؛
مهدی .) 9070،بعد از اینکه هیدروکربن های نفتی وارد خاک می شوند با آب و هوا برای جایگزینی در حفره ها رقابت می کنند .در
ناحیه غیر اشباع خاک  ،انتقال و مهاجرت آالینده های زیرین بر اساس جذب سطحی  ،نفوذ و نیروی گرانشی صورت میپذیرد .پس
از ناحی ه ی غیر اشباع ناحیه مویینه قرار دارد .در این ناحیه آب در فضای بین ذرات خاک بواسطه ی خاصیتت مویینگی بسمت باال
حرکت می کند  .در نتیجه اشباعیت در نواحی باالتر افزایش می یابد .ناحیه بعدی  ،ناحیه نوسانی نام دارد .در این ناحیه ،سطح آب،
مرز ساکن ندارد .اما بصورت دوره ای  ،نوسان می کند .در اثر نوسان آب و حرکت عمودی آن توده ی هیدروکربن موجود در فضای
حفره های خاک یا هیدروکربن های جذب شده بر روی سطح ذرات خاک جدا می شوند و وارد آب می گردند و به این ترتیب
آالینده ها از سطح خاک به آبهای زیرزمینی منتقل می شوند (لئوچیوجین 0292،؛ متنی کل .)9990،نفت می تواند روی منابع زنده
اثر بگذرد .نفت یا ترکیباتش در فرآیندهای بافت سلولی دخالت می کنند و به سرعت مرگ را به همراه دارد .گاهی اوقات مرگ
فوری رخ نمیدهد اما ممکن است فرآیندهای فیزیولوژیکی یا خصوصیات رفتاری موجودات زنده تغییر کند که احتماال به مرگ
موجود زنده می انجامد .این اثرات به نوع محیط زیست  ،نوع نفت  ،موجود زنده  ،مراحل سیکل زندگی موجود زنده و طول زمان در
معرض قرار گرفتن بستگی دارد.نفت ممکن است شدیدا برای گیاهان خطرآفرین باشد .نفت میتواند گیاهان را از بین ببرد یا رشد
آنها را متوقف سازد .بوسیله تغییر شکل فیزیکی (برگها و ساقه ها) از مبادله گازهایی مثل اکسیژن و دی اکسید کربن جلوگیری
می کند .بوسیله جذب مواد سمی بطور مستقیم از طریق اثرگذاری بر توانایی رشد گیاهان موجب از بین رفتن گیاهان می
شود(ویلیامز.)0228،

 -2-4اثر فلزات سنگین بر انسان
آرسنیک :چنانچه شخص در معرض شدید ترکیبات آرسنیک قرار بگیرد باعث ایجاد حالت تهوع – بیاشتهایی – استفراغ –
درد شکم – گرفتگی ماهیچهها – اسهال – سوزش دهان و گلو میگردد ( ASTDRسال  .)9979بوی سیر در دهان – رخوت و
بی حوصلگی و خستگی نیز در افرادی که شدیداً در معرض ترکیبات آرسنیک قرار گرفتهاند مشاهده شده است و چنانچه بطور
مستقیم با پوست تماس پیدا کند باعث ایجاد التهاب پوست و ترد شدن آن میگردد (فالن سال.)9989 ،
سرب  :از طریق خوردن یا استنشاق جذب بدن میگردد .بچهها خیلی بیشتر از بزرگساالن سرب را جذب میکند و جذب خیلی
راحتتر بدن یک انسان گرسنه انجام میشود ( .)9979، EPAافرادی که در معرض متوسط این فلز سنگین بودهاند نیز دچار
بیماریهای عصبی شدهاند .سرب باعث بیماریهایی چون خستگی – مشکالت در اطالعات موجود در مغز – مشکالت حافظه –
کاهش در حساسیتهای عصبی و کاهش در عملیات واکنشی و تصمیمگیری و عدم تمرکز میگردد (اهله – ماگی .)9992 ،افرادی
که بدالیل شغلی در معرض این فلز سنگین قرار دارند معموالً فشار خون باالتری نسبت به دیگران دارند (پوکوکر– 9970 ،
هاویان – 9970 ،الندیس و فلگال )9977 ،و در معرض خطر بیماریهای قلبی و سکته قرار میگیرند ( .)9992 EPAکلیهها دراثر
مجاورت با میزان متوسط یا زیاد سرب آسیب میبینند .بیماریهای حاد و مزمن کلیهها همواره یکی از خصوصیات وجود و حضور
مسمومیت سرب است (گویر.)9977 ،
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جیوه :بچههای عراقی که بدلیل مصرف غذهای آلوده و سمی (دانههای گیاهی که حاوی قارچ کش جیوه بودند) بیمار شده
بودند دچار مشکالت سیستم اعصاب نارساییهای شنوایی و بینایی – رخوت و سستی – مشکالت ادراکی و شناختی و
ناهنجاریهای احساسی شدند (باکیر .)9980-87 ،در ژاپن افرادی ماهیهای آلوده به مقدار زیادی متیل جیوه مصرف کرده و مسموم
شده بودند .عالئم و نشانه های بیماری مشابه بیماران در عراق بود .کالبد شکافی در افرادی که در منابع میناماتای ژاپن فوت شده
بودند نشان داد بیماران گرفتار آسیبهای مغزی – ورم کردن و انباشته شدن نابهنجار آب در مغز – تحلیل رفتن و خشکیدن مغز –
از بین رفتن بافتهای پشتیبان مغز در قسمتهای عمیقتر مانند مرکز دیده شدهاند (تاکچی .)9997 ،اپیدمی ژاپن و عراق بخوبی
نشان داد که جیوه میتواند عامل از بین بردن بچهها و جنین و افراد جامعه باشد .متیل مرکوری قادر است از جداره جفت عبور کرده
و تاثیرات نامطلوبی بر جنین بگذارد (موتت شاو – بورباچر.)9970 ،

بحث

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)17 :تابستان 1911

پ سماندهای ناشی از حفاری درصورتی که درست مدیریت نشوند ،عالوه بر تحمیل هزینه های سنگین به صنعت نفت ،میتوانند
به یکی از منابع آلودگی درمحل حفاری تبدیل شوند.مدیریت پسماند گل حفاری عبارت است از یک مجموعه مقررات منسجم و
سیستماتیک برای کنترل تولید ،ذخیره ،جمع آوری ،حمل ونقل ،پروسه و دفع مواد زاید و پسماند ،منطبق بر بهترین اصول بهداشت
عمومی ،اقتصاد ،حفاظت از منابع و سایر ملزومات زیست محیطی و آنچه برای عموم مورد توجه می باشد که منطبق بر چهار اصل
) (Reuse ,Recover ,Reduction ,Recycleمیباشد که در پایان عملیات حفاری هیچ پسماندی از گل حفاری و
کندههای حفاری در اطراف چاه باقی نماند.
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آریا دوست م ،9089،بررسی پتانسیل آسیب های زیست محیطی ناشی از حفاری چاههای نفت و گاز و ارائه راه حلهای تقلیل،
رشته علوم محیط زیست ،دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز.
اسماعیل نژاد ا ،جاللی فرح ،9099،روشهای نوین کاهش حجم گل و دفع پسماندها در عملیات حفاری ،اولین همایش نفت،
گاز و پتروشیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
اشکبوس ف ،9080،راهنمای گل شناسی،چاپ سوم،تهران :مدیریت مناطق خشکی 900 ،صفحه.
ایلدری ع،نوروزی فر پ،مرتضوی ش ،9090،بررسی نقش گیاه نی در پاالیش آلودگی ناشی از فلزات سنگین جهت حفاظت
زیست بوم بخشی از حوزه آب خیز دز ،نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان ،دوره اول ،شماره سوم ،پاییز.
خادمی فرش ،بشارتی ح،جعفر نژادی ع ،9079،بررسی اثر زیست پاالیی بر روند پاالیش خاک آلوده به گل پایه روغنی،
نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ،تهران :هماندیشان انرژی کیمیا.
زارع م ،حمیدیان ا ،پورباقره ،اشرفی س ،9090،بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوب ،ماهی و گیاه نی در سد ستارخان ،نشریه
محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،98شماره ،9صص .92-89
زارعی ه ،ویسه س،صفاپور ش ،9092،آلودگی خاک ناشی از عملیات حفاری چاه نفت ،اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه،
زیباکنار ،ایران ،اسفند .صص00-00
سرودی ل ،9092،ارزیابی آلودگی های شیمیایی گل حفاری و اثرات زیست محیطی آن ،پنجمین همایش ملی بحرانهای
زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن ،دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز 02:صفحه.
سطوریان ر 9077،مالیری م ،سیاالت حفاری ،چاپ اول ،تهران :شرکت نفت فالت قاره 099،صفحه.
صالحی دهکردی و ،سیدی م ،متوسل م ،9090 ،بررسی تکنولوژیهای تصفیه پساب حاصل از میدانهای نفتی و گازی،
نخستین همایش ملی  HSEبا رویکرد صنایع باال دستی نفت و گاز ،دانشگاه صنعت نفت ،وزارت نفت جمهوری اسالمی
ایران 90،صفحه.
عرفان منش م ،افیونی م،9077 ،آلودگی محیط زیست ،چاپ ششم ،اصفهان :انتشارات ارگان دانش 097،صحفه.
غالمزاده م ،عاشوری زاده ر ،9079،مدیریت پسماند سیال حفاری به روش جایگزینی سیاالت حفاری گالیکوله پایه آبی،
نخستین همایش ملی مدیریت پسماند و پساب در صنایع نفت وانرژی ،تهران ،هم اندیشان انرژی کیمیا.
فوالدی فر ر ،9090،بررسی اثرات تخلیه گل و کنده های حفاری بر محیط زیست و بستر زیهای دریایی ،فصلنامه انسان و
محیط زیست ،شماره  ،09پاییز .صفحه  99تا .09
کنت وات  ،9070،مبانی محیط زیست ،وهاب زاده ع چاپ دهم ،مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهی 000،صفحه.
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