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  محیط زیست متفاوت روستایی و حفاظت ازهاي  گروه

  
* نسرین کاظمی    

   
  05/04/1393                                                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله:
  18/06/1394                                                                                                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده
باشد و با توجه به پیوند روستا با طبیعـت ضـرورت حفاظـت از     ویژه در روستاها می پذیر به  زیست یکی از ابعاد حساس و آسیب  محیط
ا هاي متفاوت ب  ها به شیوه  باشد. زیرا افراد و گروه هاي جامعه می باشد. این حفاظت نیازمند مشارکت تمامی گروه زیست مشهود می  محیط

 کنند. در این تحقیق مشکالت زیست محیطی موجود در روستاها شامل منـابع آب، منـابع خـاك، پوشـش     محیط زیست تعامل برقرار می
انـد: کشـاورزان، زنـان     هاي روستایی نیز شامل شش گـروه بـوده   فیزیکی بوده و گروه –فاضالب و  مشکالت کالبدي  -گیاهی، پسماند  

محیطـی و    ران محلی (دهیارها و اعضاي شوراي اسالمی)، سالمندان و کودکان. با تعیین مشکالت زیسـت روستایی، مردان روستایی، مدی
ها نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست از طریق توجه و   هاي متفاوت نگرش هر کدام از این گروه  سپس تفکیک روستائیان به گروه

منظور  باشد. به تحلیلی و از نوع کاربردي می -ه است. این مقاله به شیوه توصیفیها در برخورد با این مشکالت بررسی گردید اقدامات آن
صورت تصادفی در دهستان ترکمان از  پرسشنامه پس از تعیین روایی به 300دستیابی به اهداف تحقیق، براساس جدول مورگان و کرجسی 

ش نگرش و آگاهی زیستی و عملکرد زیستی و در قالـب  بخش مرکزي شهرستان ارومیه تکمیل شده است. سواالت پرسشنامه در دو بخ
هاي مورد بررسی در آگاهی   اند. نتایج حاکی از تفاوت بین گروه طیف لیکرت بوده و نتایج از طریق تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شده

ت به مسائل زیستی و اقدام در راستاي کشاورزان گروهی بودند که نسب توان دریافت که  و عمل زیستی بوده و با توجه به نتایج تحلیل می
تـري در دو بخـش مـورد      ها، میانگین پایین  ها در سطحی باالتر بوده و کودکان در مقایسه با سایر گروه  این مشکالت نسبت به سایر گروه

  د.هاي مورد بررسی در رابطه با هدف تحقیق در سطحی متوسط قرار دارن اند. در مجموع تمامی گروه بررسی داشته
  
  
  
  
  

  هاي روستایی، آگاهی زیستی، عملکرد زیستی. زیست، گروه محیط: واژگان کلیدي
  
  

 nasrinkazemi@ut.ac.ir   .دانشجوي دکتري جغرافیا، دانشگاه تهران *
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  مقدمه    
گوید: مـا از   آلدولئوپولد پدر علم حفاظت از طبیعت می

کنیم، زیرا ما آن را جزء  سرزمین بدون مالحظه استفاده می
که ما به سرزمین به چشـم   دانیم، هنگامی مایملک خود می

و خود را جزء مایملـک آن جامعـه    یک جامعه نگاه کنیم
بدانیم، آنگاه استفاده مـا از آن بـا عشـق و احتـرام همـراه      

). این جملـه  70، 1385نژاد و حیدري،  خواهد بود (محرم
زیسـت یکـی از ابعـاد حسـاس و      دهد که محیط نشان می

باشــد. مشــکالت  ویــژه در روســتاها مــی پــذیر بــه آســیب
ف اسـت. اولـین   محیطی موجود در روستاها، مختل زیست

گرایـی   واسطه افـزایش مصـرف   ها پسماندها است که به آن
عنوان معضلی جدي در نواحی روستایی مطـرح اسـت.    به

تخریب و آلودگی خاك که عمدتاً ناشی از نوع کشاورزي 
کارگیري سموم متعدد بوده، از دیگر مشـکالت   سنتی و به
رود کـه در آلـودگی آب و منـابع آبـی      شمار می زیستی به

هـاي نـواحی روسـتایی     نقش مهمی دارد. از دیگر آلودگی
هاي زیستی است که  هاي ناشی از مصرف سوخت آلودگی

منجر شده تا محیط زیست روستا آلوده گـردد (عزمـی و   
). بنابراین با توجه به پیوند روسـتا بـا   102، 1390مطیعی، 

ــیط  ــت از مح ــرورت حفاظ ــت ض ــهود  طبیع ــت مش زیس
همـان انـدازه کـه     زیست بـه  یطباشد. اما حفاظت از مح می

ها است، نیازمند مشارکت راستین و آگاهانـه   وظیفه دولت
باشد. منظور از مردم، همه افراد ساکن در یک  مردم نیز می

کشور هستند که زنان، مردان، جوانان و کودکـان را در بـر   
وجود  ). پس با76، 1389گیرد (وسکوئی و الهیجانیان،  می

د توسعه، افزایش ظرفیت بشر براي بناي فراین سنگ اینکه 
 ,Morvaridi, 1998(دستکاري در طبیعـت بـوده اسـت    

هـاي   اش نیز در قبال همه داشته ترین وظیفه اساسی، )103
پذیري اوسـت   هاي دست انسان مسئولیت طبیعی و ساخته

درك ارتبـاط  ). تا حدي که 39، 1390(ادهمی و اکبرزاده، 
کلید دستیابی به توسـعه  عنوان  زیست به بین افراد و محیط

پایدار در نظر گرفته شده است. اگرچه، درك و مـدیریت  
هاي متفـاوت افـراد در تعامـل بـا      دلیل شیوه این ارتباط به

محیط زیست و تفـاوت در اثرپـذیري از محـیط زیسـت،     
  .)Seager and Toepter, 2005, 117(پیچیده است 

  

 ،ديعزمی و مطیعی لنگـرو (در راستاي موضوع تحقیق، 
) در تحقیقی تحـت عنـوان مـروري بـر مشـکالت      1390

محیطی روستاهاي ایـران و راهکارهـاي حـل ایـن      زیست
محیطـی موجـود در    مشکالت، به بررسی مسـائل زیسـت  

اند. نتایج حاکی از وجود مشکالتی چون  روستاها پرداخته
فرسایش، نبود مراکز دفن زباله، عـدم احـداث تأسیسـات    

ناشی از کمبود آب و آلودگی  همراه مشکالت فاضالب به
توان بـه آن تغییـر کـاربري     منابع آب موجود است که می

هـاي روسـتایی، تخریـب     اراضی، آلـودگی هـواي محـیط   
هـایی چـون    حل که راه  مناطق حفاظت شده را اضافه نمود

برداري بهینه از منابع آبی با  زنی، بهره اصالح سیستم شخم
هـاي توسـعه    رحهـاي آبیـاري و اجـراي طـ     اصالح کانـال 

فیزیکی روستایی و افزایش کارایی منابع موجود پیشـنهاد  
هـاي متعـددي همچـون     شـود. امـروزه اجـراي طـرح     می

مــدیریت کــاربري اراضــی، آمــوزش و مــدیریت محــیط  
جویانـه در   هـاي مشـارکت    همراه اجـراي طـرح   زیست به

هاي جهانی اسـت   جهت حفاظت روستاها از جمله برنامه
) بـه  1391سـت. خبـري و همکـاران (   که اجـرا گردیـده ا  

بررسی تاریخچه نقش زنان در حفاظت از محیط زیسـت  
ها در مـورد نقـش    دارند که اکثر دیدگاه پرداخته و بیان می

زنـان در حفاظــت از محــیط زیسـت شــامل آمــوزش بــه   
هاي خیلـی سـاده بـوده، در     فرزندان در خانواده و فعالیت

هــاي زیســت کــه مــدیریت کارآمــد زنــان در فعالیت حــالی
باشد. نتایج این تحقیق حـاکی از   محیطی کامالً مشهود می

آن است که بـا افـزایش میـزان حضـور بـانوان در مراکـز       
دانشگاهی و علمی نقش آنان در آموزش محـیط زیسـت،   

هاي علمـی و آموزشـی    عالوه بر محیط خانواده، به محیط
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تري قرار گرفته است.  نیز گسترش یافته و در سطح وسیع
) در تحقیقــی حفاظــت از محــیط 1390 ،ت و همکــارانبیــا(

زیست و مدیریت منابع خـاك روسـتایی را در ایـران بررسـی     
دهـد کـه ایـران از جملـه      اند. نتایج این تحقیق نشان مـی  کرده

کشورهایی است که میزان تخریب منابع خـاك و سـایر منـابع    
ــا ســایر کشــورهاي جهــان و حتــی   طبیعــی آن، در مقایســه ب

حد بسیار باالیی قرار دارد. این وضـعیت در نتیجـه   منطقه، در 
هـاي   شـیبِ تنـد اراضـی، بـارش      نظیرعوامل طبیعی نامساعد 

بـرداري   نظام بهـره    نامنظم و رگباري و عوامل انسانی همچون
هــاي غیراصــولی و غیرعلمــی در  نامناســب، حاکمیــت شــیوه

کشــاورزي، روش هــاي آبیــاري ســنتی و مــدیریت ضــعیف  
اد شـده اسـت. در نهایـت فرسـایش مـداوم و      منابع خاك ایج

گسترده خاك، مشکالتی نظیر کاهش شدید مواد آلـی و عمـق   
خاك، شـوري و قلیـایی شـدن و در نهایـت زمینـه گسـترش       

  زایی در کشور را فراهم ساخته است. بیابان
)، 1شـماره   نمـودار این مقاله با توجه بـه مـدل مفهـومی (   

محیطـی موجـود در    دنبال تعیـین مشـکالت زیسـت     ابتدا به
هـاي   روستاها بوده و سپس با تفکیـک روسـتائیان بـه گـروه    

هـا را نسـبت بـه     متفاوت، نگـرش هـر کـدام از ایـن گـروه     
اهمیت حفاظت از محیط زیست از طریق توجـه و اقـدامات   

  ها در برخورد با این مشکالت بررسی کرده است. آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشکالت زیست محیطی روستاها
عنـوان   زیست در قرن بیست و یکم به طحفاظت از محی

یکی از هشت هدف توسـعه هـزاره و یکـی از سـه پایـه      
محیطی  مشکالت زیستتوسعه پایدار شناخته شده است. 
عنـوان   بـه بعـد بـه    1970در مناطق روستایی نیـز از دهـه   

تـر از   اي از قرار گرفتن روسـتاها در سـطحی پـایین    نتیجه
این مشـکالت را   .)Vlist, 1998, 138(مطرح شد  شهرها

   بندي کرد. صورت زیر طبقه توان به می
اصوالً در ایران هر جا که کیفیت و آلودگی منابع آب: 

روستایی شکل گرفته، قطعاً منبع آبی وجـود داشـته و بـه    
یقین توسعه روستا تا حدود زیادي با میزان و کیفیـت آب  

ترین عوامل متروك شـدن   مرتبط است. شاید یکی از مهم
اري از روستاها در نواحی خشک ایران، از میان رفـتن  بسی

وضـعیت آب مشـروب روسـتاها در    هاست.  منابع آب آن
ــتاها از     ــی روس ــت، بعض ــاوت اس ــف متف ــواحی مختل ن

از  سارهاي دامنه کوهسـتان، برخـی از آب انبارهـا،     چشمه
شـود،   هایی که از آب باران در فصل زمستان پـر مـی   برکه

ها و غیـره بـراي    از آب رودخانهها، برخی  تعدادي از چاه
کننـد و تعـدادي از    تأمین آب آشامیدنی خود استفاده مـی 

روستاها نیز از لحاظ تهیه مطلق آب واقعاً در مضیقه بوده 
و در کل منابع آب موجود در اکثریت روستاها از کیفیـت  

هـاي   باشد. در تمـام جهـان برنامـه    مناسب برخوردار نمی
در روسـتاها تهیـه و اجـرا     وسیعی براي تأمین آب سـالم 

شده است. به موجب گزارش سازمان جهانی بهداشت در 
ژاپن بـا انجـام برنامـه تهیـه آب سـالم بـراي تعـدادي از        

اي بـه   هـاي واگیـر روده   روستاها، از مبتالیان بـه بیمـاري  
درصـد   7/51درصد و مـرگ و میـر کودکـان     5/71میزان 

چنـین،  ). هم58و  57، 1344کاسته شده است (مهنـدس،  
هـاي سـطحی و زیرزمینـی در     هـاي آب  ترین آالینـده  مهم

ــد از  ــتایی عبارتن ــاطق روس ــتایی  فاضــالب  من ــاي روس ه
هــاي)  هـاي (زهــاب  هــاي خـانگی)، فاضــالب  (فاضـالب 

هاي  تفکیک گروه
 روستایی 

تعیین مشکالت زیست 
ها و  تعیین دیدگاه محیطی روستاها

  اقدامات هر گروه
 نسبت به مشکالت

زیست محیطی روستا   

  .مدل مفهومی تحقیق. 1 ن
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هـا و کودهـاي    کش کشاورزي آلوده به انواع سموم و آفت
هاي صنعتی،  ها و فضوالت آدمی، فاضالب شیمیایی، زباله

هـاي) سـطحی، مـواد نفتـی، مـواد       ابهاي (روان فاضالب
هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداريرادیواکتیو، مواد سمی (

  ).82-83، 1385کشور، 
پایـداري نـواحی روسـتایی در       اینکـه   بنابراین با توجه به 

 Riquelme et(بـرداري بهینـه از منـابع آب اسـت      گرو بهره

al., 2005, 82 ،(باشد. مدیریت بهینه منابع آب ضروري می  
ترین عناصـر   خاك از مهمها:  تخریب و فرسایش خاك

آیـد.   شـمار مـی   حیات و محیط زیست در کـره زمـین بـه   
هــا درارتبــاط  زنــدگی اغلــب جانــداران از جملــه انســان

تنگاتنـگ بــا خــاك شــکل گرفتــه اســت. مطالعــه تــاریخ  
النهرین تا شمال آفریقـا در   هاي بزرگ بشري، از بین تمدن

ایر مناطق جهان ایـن موضـوع را بـه    حاشیه رود نیل و س
کند. در این راستا شـناخت جایگـاه منـابع     خوبی ثابت می

ــادي   خــاك در زنــدگی مردمــان روســتایی از اهمیــت زی
). بـا توجـه   64، 1390برخوردار است (بیات و همکاران، 

به اهمیت کشاورزي در نواحی روستایی و ارتبـاط خـاك   
نــواحی  هــاي کشــاورزي، مــدیریت خــاك در بـا فعالیــت 

بـه ایـن     باشـد  روستایی از بعد کشاورزي قابل بررسی می
عنوان یکی از عناصر مهم در کشاورزي  ترتیب که خاك به

تواند تولید و عملکرد را در این بخش تحت تأثیر قرار  می
  ).41، 1390زاده،  دهد (نعمتی

تخریب خاك فرایندي است که طی آن وظایف زیستی 
گـردد.   بـه کلـی مختـل مـی    خاك دچار اختالل شده و یا 

عنــوان جزئــی از تخریــب اراضــی در  تخریــب خــاك بــه
علـت تغییـر کـاربري طبیعـی      هاي آبخیز کشـور بـه   حوزه

دهـد.   ها و تخریب مراتع رخ مـی  اراضی نظیر قطع جنگل
هـاي   هاي آبریز کـه غالبـاً محـل انجـام فعالیـت      در حوزه

کشاورزي است، فرسایش خاك تحـت کشـت فشـرده و    
هـا   ملی همچون منسوخ شدن آیش از سیسـتم علت عوا به

کشاورزي، سوء مدیریت اراضی مسـتعد کشـاورزي و بـه    
شود. در ایران  بازده تشدید می  زیر کشت بردن اراضی کم

اي اسـت   هاي مدیریت اراضی کشاورزي بـه گونـه   سیستم
  و   که در بسیاري از مناطق آیش یا به کلـی منسـوخ شـده    

ته است که امکان بازسازي یا مدت آن به قدري کاهش یاف
هـاي   در حـوزه   شود. از سوي دیگر توان خاك فراهم نمی

آبریز اغلب کاربران کشـاورزي در مـورد عوامـل مخـرب     
هاي  همین دلیل نیز برنامه خاك آگاهی چندانی ندارند و به

  هـا جایگـاهی نـدارد     کنترل تخریب خاك در مـدیریت آن 
ویـژه در   بـه  و لذا ایـن فقـدان، رونـد تخریـب اراضـی را     

، 1390هـاي اخیـر تسـریع نمـوده اسـت (افتخـاري،        سال
  تـوان ناشـی    ). تخریب منابع خاك در روستاها را می160

ــیوه ــی    از ش ــت در اراض ــت و کش ــت زراع ــاي نادرس ه
ــاورزي، روش ــعه    کش ــدم توس ــاري و ع ــنتی آبی ــاي س ه

رویـه و غیراصـولی از    هاي بهینه و نوین، استفاده بی روش
ــ کــش کودهــا و آفــت هــاي شــخم  اي شــیمیایی، روشه
ــه  ــب ب ــین  نامناس ــژه در زم ــیب  وی ــاي ش ــعف  ه دار، ض

مدرنیزاسیون کشـاورزي، فشـار دام بـر مرتـع و تخریـب      
هــا و پوشــش گیــاهی، تغییــرات  مراتــع، تخریــب جنگــل

نادرست کاربري زمـین، شـور شـدن اراضـی کشـاورزي      
  ).69 -73، 1390دانست (بیات و همکاران، 

هـا یکـی از    وجـود فاضـالب  ها:  پسماندها و فاضالب
ــیط  ــودگی مح ــل آل ــیاري از   عوام ــت. در بس ــت اس زیس

هـاي   وري آبآ روستاهاي کشور عدم وجود سیستم جمع
باشد.  عنوان یکی از مشکالت اساسی مطرح می سطحی به

آوري  ویژه در روستاهاي فاقد سیسـتم جمـع   این مشکل به
هاي خانگی از اهمیت بیشتري برخوردار اسـت.   فاضالب

هـا و   سیاري از روستاها فاضالب منازل نیز به کوچـه در ب
هـا   شود. با بارش باران این فاضـالب  ها سرازیر می خیابان

همراه آب باران بر سـطح معـابر جـاري شـده و در اثـر       به
ــاري  ــل بیم ــتی و   انتشــار عوام ــدهاي حــاد بهداش زا، پیام
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ــودگی ــی   آل ــب م ــی را موج ــت محیط ــاي زیس ــردد  ه   گ
  ).61، 1385هاي کشور،  دهیاريها و  سازمان شهرداري(

تولید انبوه پسماند ناشـی از افـزایش جمعیـت و تغییـر     
هـاي   الگوي مصرف در جوامع روسـتایی باعـث آلـودگی   

زیست محیطی و در نتیجه بـه خطـر افتـادن بهداشـت و     
). 93، 1391سالمت افراد شده است (جوزي و همکاران، 

یت هـاي روسـتایی مـدیر    در حال حاضر در زمینـه زبالـه  
هـاي روسـتایی (کـه زمـانی      منسجمی وجود ندارد و زباله

طور عمده طبیعی بود و به سرعت تجزیه  ها به ترکیبات آن
هـاي غیـر قابـل     شد) تبـدیل بـه زبالـه    و جذب محیط می

تجزیه بـا دوره مانـدگاري طـوالنی شـده و بـراي زمـانی       
اي  نسبتاً طـوالنی در محـیط روسـتا بـاقی مانـده و چهـره      

خاك   هاي هوا، آب اها داده و انواع آلودگیزشت به روست
. این موضوع به نوبه خود اهمیـت مـدیریت   دنبال دارد را به
هاي روستایی را براي حفظ منابع طبیعـی مطـرح کـرده     زباله

). مــردم روســتایی 128، 1389اســت (فرجــی و همکــاران، 
توانند از طریق کاهش تولید پسماند در مبـدأ، تفکیـک از    می

آوري و حمـل و نقـل    د، کمک به سیسـتم جمـع  مبدأ پسمان
پسـماندها، کــاهش تولیــد مـواد زایــد خطرنــاك در مبــدأ و   

ناپذیر در مـدیریت پسـماندها    تولید هر چه کمتر مواد تجزیه
  ).3، 1389مشارکت داشته باشند (ادیب و عزیزیان، 

مراتع کشور از جملـه  گیاهی (مراتع):   تخریب پوشش
شـوند و   پایدار محسوب مـی  ترین بسترهاي توسعه حیاتی

باشند. این عرصـه   در حقیقت زیربنایی براي کشاورزي می
کننـده در صـنعت دامـداري      وسیع نقش اساسی و تعیـین 

هـاي   عنـوان فـاکتوري کـه واکـنش     کشور دارد. انسـان بـه  
دهد  مختلفی از خود در برابر فرایندهاي گوناگون بروز می

ــره   ــز (بهـ ــه نیـ ــن زمینـ ــرداري از مرا در ایـ ــع) از بـ تـ
هـاي خاصـی برخـوردار اسـت، چـرا کـه در        العمل عکس

هـاي خـاص    بـرداران عشـایري بـا ویژگـی     سـو بهـره   یک
در دیگـر سـو جوامـع روسـتایی و       اجتمـاعی  -اقتصـادي 

ها جوامع شهري با عملکردهاي ویـژه   همچنین در کنار آن
برداري از منابع تجدید شونده دخیلند. بر  خود در امر بهره

داري تـا   هاي مرتع وان گفت، موفقیت طرحت این اساس می
برداران است که در سـایه   حد زیادي متوجه رفع نیاز بهره

ــی  ــدا م ــق پی ــتائیان تحق ــد (بخشــی و  مشــارکت روس کن
).  بــا توجــه بــه تغییــرات مراتــع از 45، 1388همکــاران، 

ــد،    ــزان تولی ــاهی، می ــب گی ــاجی، ترکی لحــاظ پوشــش ت
ه مراتـع در  وضعیت، ظرفیت، گرایش و همچنـین جایگـا  

ــز اقتصــاد روســتایی و نقــش آن در   اقتصــاد کشــور و نی
حفاظت از آب و خـاك، مـدیریت دقیـق و اصـولی ایـن      

ها بسیار حائز اهمیـت اسـت (ارزانـی و همکـاران،      عرصه
هـاي جـدي مراتـع کشـور،      یکی از چـالش ). 410، 1384

تخریب کمـی و کیفـی مرتـع و مسـئله چـراي مـازاد بـر        
در   شـود  در آمار موجود بیان میظرفیت است. آنگونه که 

حال حاضر تعداد واحد دامی متکی به مرتع، بیش از سـه  
درصـد   30برابر طرفیت چراي مراتع کشور است. حـدود  

هاي کوچک وابسته به مرتع را خانوارهاي عشایري در  دام
درصد دیگر متعلق به روستائیان اسـت.   70اختیار دارند و 

بـات رسـانده اسـت کـه     هاي متعدد به اث همچنین پژوهش
دلیـل محـدودیت    تخریب مرتع در دامداري روسـتایی بـه  

شعاع چراي دام، طوالنی بودن مدت اقامـت دام در مرتـع   
و غیره بیشتر است. به این جهـت از بعـد کمـی و کیفـی     
اثرات تخریبی دامداران روستایی بر مراتع کشـور بـیش از   

    ).34، 1386عشایر است (توانا و توکلی، 
از مشکالت زیست  یکیفیزیکی و کالبدي:  مشکالت

محیطی روستا مشکالت کالبدي است (عزمی و مطیعـی،  
). رشد هـدایت نشـده فیزیکـی روسـتاها بـه      103، 1390

ــکل ــم  ش ــري چش ــه   گی ــاموزونی از عرص ــداز ن ــاي  ان ه
سکونتگاهی انجامیده است. طبق تحقیقات صورت گرفته 

سـت  محرومیت از خدمات محلی الزم و نبود شـرایط زی 
محیطی منجر به ایجاد آلودگی محـیط زیسـت و کـاهش    
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ها شده است. ایـن در   هاي زندگی بهتر براي انسان فرصت
ترین عناصر سـاختاري   حالی است که امروزه یکی از مهم

هــاي روسـتایی در جهـت حمایــت از    توسـعه سـکونتگاه  
پذیري منـاطق روسـتایی،    فقیران روستایی و کاهش آسیب

هــاي اجتمــاعی،  کالبــدي فعالیــتتوجــه ویــژه بــه ابعــاد 
اقتصادي و محیطی انسان در مناطق یاد شده است. بـدین  

هاي روستایی شامل مسکن،  معنا عناصر کالبدي سکونتگاه
محیط امن، خدمات عمومی، خدمات زیربنایی و کـاربري  

شود. این عناصر حمایت مادي و بهبود کیفیـت   اراضی می
دهند (محمـدي   می زندگی انسان روستایی را مد نظر قرار

تـرین مشـکالتی کـه     مهم ).100، 1391یگانه و همکاران، 
ضـرورت و اصــالح بافـت فیزیکــی روسـتاها را ایجــاب    

  کند عبارتند از: می
هاي سطحی  نبود سیستم مناسب دفع فاضالب و آب -

 کند. که مشکالت بهداشتی ایجاد می
لزوم گسترش خدمات زیربنـایی و رفـاهی مثـل آب     -
 برق، تلفن و ... . کشی، لوله
 رواج وسایل نقلیه موتوري در روستا -
لزوم حفظ کاربري اراضی کشاورزي و جلـوگیري از   -

 تخریب یا تغییر کاربري اراضی
 هاي بالیاي طبیعی ضرورت کاهش خسارت -
ســازي ابنیــه و مســاکن  ضــرورت بهســازي و مقــاوم -

 روستایی
فــراهم کــردن محــیط مناســب زنــدگی در روســتاها   -
  ).4، 1388زمی، (ع

 هاي متفاوت روستایی گروه

 جهـان،  در سراسـر  امروزهزیست:  کشاورزان و محیط
 مخـرب  اثـرات  خصـوص  در روزافزونـی  هـاي  نگرانـی 
 و زیسـت  بـر روي محـیط   نـوین  کشاورزي هاي فناوري

 هاي سیستم بلند مدت پایداري قابلیت نیز و طبیعی منابع
ــائی و صــبوري،  وجــود زراعــی ). 59 ،1389دارد (مین

دنبال افزایش جمعیت و نیاز بـه غـذاي بیشـتر،     چنانچه به
هاي عرضه شده منجر گردید که در سـطح جهـان    فناوري

هــاي در بخــش کشــاورزي صــورت گیــرد. ایــن  انقــالب
رویــه از مــواد  تحــوالت مشــکالتی هماننــد اســتفاده بــی

شیمیایی (کودها و سموم)، فرسـایش خـاك و پیامـدهاي    
کنند، ایجاد  بع محیطی را تهدید میدیگري که عوامل و منا

کرده، زیـرا بیشـتر ایـن تحـوالت در پـی افـزایش تولیـد        
 ,.Dodic et al., 2010, 866, Escobar et al(انـد   بـوده 

این بخش (کشاورزي) با طبیعت، اقتصـاد   ).1284 ,2009
و اجتماع در ارتباط است و مناطق روستایی با چالشـهایی  

جتمـاعی و محـیط زیسـت    در توسعه اقتصادي، موقعیت ا
ویژه در بعد زیست محیطی که نـواحی   به باشند  درگیر می

روستایی براي توسعه به آن متکی هستند زیرا کشـاورزي  
 Xianghao et(وسیله عمده امرار معاش روستائیان است 

al., 2004, Gomiero and Paoletti, 2008(  در نـواحی .
نفـی بـر   روستایی تأثیرات کشاورزي به شـکل مثبـت و م  

باشد. شـخم   پوشی نمی محیط زیست روستایی قابل چشم
همـراه   کـش بـه   عمیق، کودهاي شـیمیایی و سـموم آفـت   

آلودگی منابع آب از جمله تـأثیرات منفـی آن اسـت و در    
تـوان بـه نقـش کشـاورزي در توسـعه محـیط        کنار آن می

، 1390زیست روستایی اشاره داشـت (عزمـی و مطیعـی،    
رزان نــه تنهــا یکــی از نیروهــاي ). از ایــن رو کشــاو102

اصلی، ساخت و ایجاد محیط زیست هستند بلکه یکـی از  
ــده ــی   تهدیدکنن ــز محســوب م ــاي اصــلی آن نی ــوند ه   ش

که در جریان بهبـود وضـیعت و شـرایط زیسـت      طوري به
محیطی روستاها، ارتقاي آگاهی زیست محیطی کشاورزان 

منظور تحقق توسـعه پایـدار روسـتاها ضـروري اسـت       به
)Nan et al., 2011, 2623 .( حفاظـت   نقش کشـاورز در

زیست محیطـی (مثـل: تنـوع زیسـتی، حفاظـت از آب و      
همراه با درك و توانـایی   )Mills et al., 2013, 1(خاك) 

بیشتر در سـطح مـدیریت مزرعـه پتانسـیل بـاالیی بـراي       
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 Circa(باشـد   کاهش اثرات منفی بر محـیط زیسـت مـی   

Group Europe, 2013, 29(.  
دانـش و اطـالع،   زیسـت:   ردان روسـتایی و محـیط  م

  هـاي مـردان    دسترسی و کنترل بر منابع طبیعی و فرصـت 
گیري در مورد استفاده از منابع طبیعی بـا زنـان    در تصمیم

) 1985بنابر نظـر کلـر (  . )PRB, 2001, 1(متفاوت است 
  بـرداري از   در بیشتر دنیـا مـردان نقـش بیشـتري در بهـره     

هـاي تجـاري دارنـد، ماننـد      ظور استفادهمن منابع طبیعی به
هاي احشام، ماهیگیري، استخراج معادن  استفاده از چراگاه

  هــاي درختــان  هــاي گونـاگون از فــراورده  بــرداري و بهـره 
). در جوامع روستایی نیـز  124، 1387(غنیان و همکاران، 

با توجه به ساختار سنتی این جوامع، مردان کنترل بیشتري 
گیري در ارتباط با منابع  مدیریت و تصمیم بر منابع داشته،

زیست محیطی موجود در روستا در اکثـر مواقـع برعهـده    
باشد. همین امر نقش این گروه و نحوه نگـرش   مردان می

ها را در مدیریت و حفاظـت زیسـت محیطـی روسـتا      آن
  سازد.  برجسته می

 گذاري ارزش و دیدگاهزیست:   زنان روستایی و محیط
 متفـاوت  مـردان  بـه  نسـبت  زیسـت   محیط دمور در زنان

 یـک  عنـوان  بـه  طبیعـت  بـه  تـاریخ  طول در است. مردان
 که صورتی در اند کرده نگاه درآمد منبع و تجاري سیستم

 عقالنـی  و فلسـفی  و فکـري  عوامل نزدیکی علت به زنان
هسـتند   مـادر هـا   آن که دلیل این به و حیات منبع بهها  آن

 زیسـت   محیط و طبیعت اب تري نزدیک و صمیمی ارتباط
 و نموده توجه بیشتري احساس و عاطفه با آن به و داشته

دهنـد   مـی  طبیعـت  ظرفیـت  بهبـود  و حفـظ  به را اولویت
در رابطه با محیط زیسـت   ).2، 1391(خبري و همکاران، 

مدیریت گیاهـان و    هاي متمایزي دارند از جمله زنان نقش
ا،  فعالیـت  هـ  ها، مناطق خشک، تاالب حیوانات در جنگل

در بخش کشـاورزي، گـردآوري آب، سـوخت و علوفـه     
منظـور کسـب درآمـد،     خـانگی و حتـی بـه      براي اسـتفاده 

بـا ایـن   . )Begum, 11(هـا و منـابع آب    نظارت بر زمـین 
 ,Scpini(محیطـی    رویکرد جامع زنان در بخش زیسـت 

و همانطور که ادبیات فمنیسـم و اکوفمنیسـم    )77 ,2004
ـ  نشان می ان سـهم قابـل تـوجهی در حفاظـت از     دهد، زن

 ,Sewell(محیط زیست و مدیریت منـابع طبیعـی دارنـد    

2010, 6; Guiriba, 2010, 110(جهـان   درخصوص  . به
 منـابع  اولیـه  هـاي  کننـده   اسـتفاده  توسعه که زنان حال در

 در روستاها نیز، ایـن   هستند )آب و جنگل زمین،(طبیعی 
 نزدیک ارتباط از طریق توانند که می هستند روستایی زنان

 کننـد   تـرویج  را فرهنگ این طبیعی منابع دیگر و زمین با
 و آینـده  نسـل  بـه  احتـرام  زیسـت  محـیط  از که حفاظت

). 2، 1391آنهاست (خبـري و همکـاران،    نیاز کننده تأمین
اما با وجود آنکه زنان اغلب تبدیل بـه یکـی از نیروهـاي    

اقـدامات  انـد،   اصـلی در تغییـرات زیسـت محیطـی شـده     
زیست محیطی آنان بیشتر در سطح محلی مـنعکس شـده   

.  پـروژه  )Seager and Toepter, 2005, 120(اسـت   
دهنده نقش زنان در مـدیریت   بانک جهانی به خوبی نشان

باشد. بـه ایـن ترتیـب کـه در ارتبـاط بـا        منابع طبیعی می
هـاي بانـک جهـانی از     مدیریت منابع آب بررسـی پـروژه  

المللی تحقیقات سیاستهاي غذایی نشان  طریق مؤسسه بین
 16هـا هنگـام مشـارکت زنـان      داد که پایداري این پـروژه 
  .)Ibid, 127(درصد افزایش داشته است 

هــاي  محــیطزیســت:  ســالمندان روســتایی و محــیط
دلیل مهاجرت جوانان و میانساالن در حال پیر  روستایی به

ز ا. )Hicks Patrick et al., 2001,15(شــدن هســتند 
ــواحی  60دیــدگاه جهــانی جمعیــت  ســاله و بــاالتر در ن

هاي  تواند به روند مهاجرت روستایی بیشتر بوده و این می
شهري نسبت داده شود، جوانان به نواحی شهري،  -روستا

در حالی که افراد پیر (در دوران بازنشستگی به روسـتاها)  
 ,Winterton and Warburton, 2012( کنند میمهاجرت 

329, Davies, 2011, 192( از این رو، بررسی نقش این .
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  باشد. این گروه گروه در حفاظت از محیط زیست مهم می
   دلیل اینکه تعـداد افـراد بیمـه شـده     در مناطق روستایی به

منـاطق شـهري کمتـر     نسبت به شستگینداراي حقوق باز
باالتري فعالیت اقتصـادي داشـته    ینمجبورند تا سناست، 

فعالیـت اقتصـادي    ).32، 1386بهشتی،  باشند (احمدي و
طور عمده در ارتباط با طبیعت اسـت و   در روستاها نیز به

بردار از منابع طبیعی در  هاي بهره سالمندان بخشی از گروه
شـوند. از سـوي دیگـر سـالمندان      روستاها محسوب مـی 

دلیل وضـعیت بهداشـت و سـالمت در دوران کهولـت      به
پــذیر  طــی آســیبهــاي زیســت محی نســبت بــه آلــودگی

هاي زیسـت محیطـی    باشند. هر چند در برخی از جنبه می
تر بوده مثالً آلودگی هوا در  روستاها نسبت به شهرها سالم

باشـد امـا برخـی از     شهرها قابل مقایسه با روسـتاها نمـی  
هـاي زیسـت محیطـی مثـل کیفیـت آب شـرب یـا         جنبه

هـا در اکثـر روسـتاها در     وضعیت پسـماندها و فاضـالب  
  پایینی قرار دارد.  سطح 

همانطورکه زیست:  مدیران روستایی (محلی) و محیط
ــان مــی دارد کــه مــدیران عامــل اصــلی و  پیتــر دراکــر بی

کننده در جامعه هستند (دربـان آسـتانه و همکـاران،     تعیین
). در روستاها نیز، همـواره مـدیریت روسـتایی    28، 1391

نی در هاي مختلف با عناوین متفاوت، نمود روشـ  در دوره
جامعه روستایی داشته اسـت (فـال سـلیمان و همکـاران،     

). در مدیریت نوین روستایی شوراهاي اسالمی 75، 1391
 1361باشـند کـه در سـال     ها قابل بررسـی مـی   و دهیاري

براساس قـانون تشـکیالت شـوراهاي اسـالمی، مـدیریت      
روستایی به شوراي اسالمی روستا واگذار شد اما در ایـن  

م مدیریت اجرایی روستا تـوجهی نشـده بـود    قانون به مقا
). از این رو در 238، 1388(ایمانی جاجرمی و عبداللهی، 

حــوزه مــدیریت روســتایی بــا تصــویب قــانون تأســیس  
عنوان بازوي اجرایی شوراهاي اسـالمی) در   ها (به دهیاري

ــر  ــازمان   1377تی ــنامه تشــکیالت و س و تصــویب اساس

ثري جهت تأسیس یک ، گام مؤ1380ها در اسفند  دهیاري
نهاد عمومی براي مدیریت روستا برداشته شد (صیدالی و 

  ).  83، 1390همکاران، 
با نگاهی به روند تغییـر وظـایف مـدیریت روسـتاها از     

توان دریافت که بهبود حفـظ محـیط    گذشته تا به حال می
صـورت   بـه  1380زیست روستا براي اولین بـار در سـال   

ها مطـرح شـده اسـت    رسمی در وظایف مدیریت روسـتا 
اساسـنامه،   10). طبـق مـاده   3، 1389(ادیـب و عزیزیـان،   

 8/12/1380ها مصوب مورخ  تشکیالت و سازمان دهیاري
هیأت محترم دولت، حفظ و احیاي فضاي سبز روسـتایی  

عنوان یکی از وظـایف دهیـار شـناخته شـده اسـت. در       به
 برخی از بندهاي مصوبه یاد شده، وظیفه و جایگاه قانونی

هــا در حفاظــت، توســعه، بهســازي و نگهــداري  دهیــاري
  صورت زیر تعیین شده است: فضاهاي سبز روستایی به

  بهبود وضع زیست محیطی روستا. -1بند 
تأمین اراضـی مـورد نیـاز مـرتبط بـا اهـداف و        -6بند 

  وظایف دهیاري پس از دریافت مجوز قانونی. 
و  همکاري مؤثر با مسئوالن ذیربط بـراي حفـظ   -7بند 

نگهداري منابع طبیعی واقع در محدوده قـانونی و حـریم   
  روستا.
هـا،   هـا، کوچـه   فراهم کردن زمینه ایجاد خیابان -23بند 
هـا، فضـاي سـبز، ورزشـی و آموزشـی،       ها، بوستان میدان

ــابر و   ــعه معـ ــازي آب و توسـ ــز تفریحـــی و مجـ   مراکـ
ها (دربـان آسـتانه،    ها و نظارت بر اجراي آن پیگیري طرح

1388 ،16.( 
وظایف شوراي اسالمی نیز در بعد زیست محیطـی بـه   

  شرح زیر تعیین شده است:
نظارت بر حفظ و نگهداري از منابع طبیعی واقـع در   -

  حریم روستا
نظارت بر حفظ و نگهداري از منابع آبـی سـطحی و    -

  زیرزمینی واقع در حریم روستا
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نظارت بـر حفـظ و نگهـداري از پوشـش گیـاهی و       -
  هاي واقع در حریم روستا جنگل

ــودگی آب و خــاك در   - ــوگیري از آل ــر جل نظــارت ب
  روستا

  نظارت بر مدیریت پسماندها و فاصالب روستایی  -
هــا،  هـا، کوچـه   فـراهم سـاختن زمینـه ایجـاد خیابـان      -

هـا و فضـاي سـبز و همچنـین همکـاري در زمینـه        پارك
  روستابهسازي 

تنظیم و نگهداري و تسطیح معابر و انهـار عمـومی و    -
الیروبی قنـوات و تـأمین آب و روشـنایی معـابر روسـتا      

  )82، 1391فرد و احمدوند،  (اژدري
ها و گورستان و نظـایر   ایجاد و سازماندهی غسالخانه -
  ها آن

اتخاذ تدابیر الزم براي حفـظ روسـتا از خطـر سـیل،      -
  و جز آن حریق و رفع خطر بناها

هاي واقع در حـریم   نظارت بر نگهداري و تسطیح راه -
  ).83اراضی روستا (همان، 

با توجه به اهداف مدیریت روستایی کـه حفـظ محـیط    
، 1386ها است (افتخاري و همکـاران،   زیست از جمله آن

ها نیاز به مـدیریت محـیط طبیعـی یـا      )، این سکونتگاه10
از اثـر زیانبـار و    مدیریت زیست محیطی مناسب دارند تا
). بنـابراین بـا   12مخرب بر محـیط کاسـته شـود (همـان،     

توجه به وظـایف تعریـف شـده بـراي مـدیران روسـتایی       
(شوراي اسالمی و دهیاري)، نقش این گروه در حفاظـت  

  از محیط زیست و منابع طبیعی قابل تأکید است.
کودکــان ذاتــاً زیســت:  کودکــان روســتایی و محــیط

شـوند؛   خواه متولد می وست و طبیعتموجوداتی زیست د
هـا در مواجهـه بـا     این را به خوبی از حس کنجکـاوي آن 

تـوان مشـاهده کـرد.     شـان مـی   باکانه طبیعت و درگیري بی
ها و فضاهاي باز (مانند فضاهاي سبز) در ادراکـات   محیط

ها نقـش   و رفتارهاي کودکان و تأمین رشد و خالقیت آن

). از سـوي  79، 1388قیـر،  نیـا و ح  سـزایی دارد (کامـل   به
فـردي بـه    پذیري خاصی و منحصر به کودکان آسیب  دیگر

ها بـه نسـبت    هاي خاص زیست محیطی دارند. آن ریسک
خورنـد و آب   کشند، مواد غـذایی مـی   خودشان، نفس می

هـاي   هـا هـم در معـرض آلـودگی     نوشند و بنابراین آن می
 Commission for(گیرنــد  زیســت محیطــی قــرار مــی

Environmental Cooperation, 2006, 1( ــابراین . بن
گیــري محــیط  ضـرورت ســهیم بــودن کودکـان در شــکل  

، 1390شان اصلی غیرقابل انکـار اسـت (رضـوي،     زندگی
). در جوامع روستایی غالباً کودکان در حیـات روز بـه   33

ــد و   روز و فعالیــت هــاي معیشــتی خــانواده ســهمی دارن
کننده خدمات  فتبرخالف اغلب کودکان شهري تنها دریا

ها از همان سنین  ). آن30، 1390خانواده نیستند (رضوي، 
هـاي کشـاورزي    همـراه بزرگسـاالن در فعالیـت    کودکی به

کنند، با طبیعت و عناصـر آن ارتبـاط برقـرار     مشارکت می
کنند. از این رو آمـوزش حفاظـت از طبیعـت در ایـن      می

ــه ــودگی گــروه پای ــراي کــاهش آل ــب آن  اي ب هــا و تخری
شــود. آمــوزش محــیط زیســت در دوران  حســوب مــیم

کودکی مفهومی جـامع اسـت کـه در برگیرنـده دانـش و      
اطالع از جهان طبیعی و همچنین احساسات، تمـایالت و  

) اشاره 1994ها است. همانطور که روت ویلسون ( مهارت
کند، آموزش زیست محیطی در دوران کـودکی شـامل    می

و راز و رمز طبیعـت  حسی از شگفتی، تقدیر براي زیبایی 
  . )NAAEE, 2000, 2(است 

  روش تحقیق
ــه شــیوه توصــیفی  ــوع  -ایــن تحقیــق ب تحلیلــی و از ن

هـا، تحقیـق    آوري داده جمـع    باشـد. از جنبـه   کاربردي می
آیـد.   شـمار مـی   هـاي پیمایشـی بـه    حاضر از نوع پژوهش

هاي پیمایشی بر روي نمونـه   بنابراین مانند اغلب پژوهش
معـه متمرکــز شـده و بــا اســتفاده از   محـدودي از کــل جا 

هــاي مـورد نیــاز از نمونـه انتخــاب شــده    پرسشـنامه داده 
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منظور دستیابی به اهـداف تحقیـق    گردآوري شده است. به
پرسشنامه پس از  300براساس جدول مورگان و کرجسی 

صـورت تصـادفی در دهسـتان ترکمـان از      تعیین روایی به
اسـت. ایـن   بخش مرکزي شهرستان ارومیه تکمیـل شـده   

نفـر   9893تعـداد   1390دهستان براساس سرشماري سال 
خانوار داشته و از لحاظ مکانی در  2900جمعیت و تعداد 

قسمت غربی دریاچه ارومیـه واقـع شـده اسـت (تصـویر      
گـروه) کـه در    6بنـدي تحقیـق (   با توجه به گروه). 1شماره 

پرسشنامه در هـر گـروه    50قسمت مبانی نظري ذکر گردید، 
ــراي   هــا در ارتبــاط محــیط تعیــین نگــرش و اقــدامات آن ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــز      ــنامه نی ــایی پرسش ــده و پای ــل ش ــت تکمی  0,94زیس
هـاي   باشـد. نمونـه مربـوط بـه مـدیران از کـل دهسـتان        می

) متغیرهـا و  2شـماره   نمـودار محدوده انتخاب شده است. (
دهـد.   هاي مـورد اسـتفاده در پرسشـنامه را نشـان مـی      مؤلفه

ـ  راي تعیـین پایـایی پرسشـنامه از روش سـازگاري درونـی      ب
گیري استفاده شده اسـت، کـه بـا ضـریب آلفـاي       ابزار اندازه

ــدازه ــن ضــریب در  گیــري مــی کرونبــاخ ان شــود. مقــدار ای
محاسبه شده اسـت. سـواالت پرسشـنامه در     SPSSافزار  نرم

دو بخش نگرش و اقدامات و در قالب طیـف لیکـرت بـوده    
  اند. ق تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدهو نتایج از طری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .هستان مورد مطالعهمحدوده د. 1ت 
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  قهاي تحقی نتایج و یافته
در بخش اول میانگین در هر قسـمت در دو بخـش نگـرش و    
دیدگاه نسبت به مسائل زیست محیطـی و اقـدامات در برابـر    
مشکالت زیستی در هر گروه مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت   

 5هاي این گـروه براسـاس طیـف     ). میانگین1ل شماره (جدو
: متوسـط،  3: زیاد، 4: خیلی زیاد، 5باشد ( اي لیکرت می گزینه

هـاي مشـخص شـده اقـدام و      : خیلی کم). در بخش1: کم، 2
  متوسط به باال قرار دارد.  نگرش زیستی در سطح

ها از تحلیل واریـانس   هاي میان گروه براي تعیین تفاوت
 منظور انجام تحلیـل واریـانس ابتـدا    ه است. بهاستفاده شد

 ها تعیین شده اسـت  برابري و نابرابري واریانس بین گروه
 فقـط در بخـش   sigبا توجه به مقـدار  ). 2(جدول شماره 

  اند وـائل مربوط به پسمـاه نسبت به مسـرش و دیدگـنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــد و در ســایر بخــش  فاضــالب واریــانس هــا  هــا برابرن
  برند.اها نابر واریانس بین گروه

دهـد، سـطح    ) نشـان مـی  3همانطور که (جدول شماره 
باشـد. بـدین    مـی  0,00ها برابر با  معناداري در تمام بخش

هـاي مـورد بررسـی میـانگین اقـدامات       معنا که بین گروه
ها نسبت به  انجام شده در برابر مشکالت زیستی و نگرش

  دارد.این مشکالت اختالف معناداري وجود 
توان دریافت که تفاوت بـین   با توجه به نتایج تحلیل می

هاي تحقیق حاکی از آن است که کشاورزان گروهی  گروه
بودند که نسبت به مسائل زیستی و اقدام در راستاي ایـن  

ها در سطحی باالتر بـوده و   مشکالت نسبت به سایر گروه
در دو تـر   ها میانگین پایین کودکان در مقایسه با سایر گروه

  اند. بخش مورد بررسی داشته

  .هاي تحقیق . متغیرها و مؤلفه2ن
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 کل 6 5 4 3 2 1  
1  3,65  3,19  2,82  3,47  3,07  2,83  3,17  
2  3,46  2,95  2,76  3,2  2,76  2,5  2,94  
3  3,54  3,42  3,3  4  3,12  2,86  3,37  
4  3,47  2,66  2,2  2,87  2,36  2,12  2,61  
5  3,44  2,95  2,83  3,35  3,01  2,56  3,02  
6  3,41  3,16  3,64  3,94  3,26  3,08  3,41  
7  3,54  3,42  3,3  4  3,12  2,86  3,37  
8  3,54  3,42  3,3  4  3,12  2,86  3,37  
9  3,68  3,11  2,66  3,3  3,05  2,82  3,1  
10  3,44  2,49  2,74  2,53  2,18  1,854  2,37  

)، 8، اقدام 7)، کالبدي (نگرش 6، اقدام 5یاهی (نگرش گ )، پوشش4، اقدام 3) منابع خاك (نگرش 2، اقدام 1کدها: منابع آب (نگرش 
  ).10، اقدام 9پسماند (نگرش 

  )، 5)، سالمندان (4)، مدیران (3)، زنان (2)، مردان (1ها: کشاورزان ( گروه
 ).6کودکان (

  .میانگین هر گروه به تفکیک هر بخش. 1ج   

  .طرفه نتایج تحلیل واریانس یک. 3ج 

  Sum of Squares Mean Square 

F Si
g

 گروهی   درون یگروه  بین کل گروهی درون گروهی بین 
1  28,24  83,58  111,83  5,65  0,284  19.  0,0  
2  31,4  74,75  106,16  6,28  0,254  24,7  0,0  
3  37,78  160,4  198,1  7,55  0,546  13,8  0,0  
4  63,77  62,38  126,1  12,75  0,212  60,1  0,0  
5  26,89  109,9  136,8  5,37  0,374  14,3  0,0  
6  26,37  299,5  325,9  5,27  1,019  5,17  0,0  
7  37,78  160,4  198,1  7,55  0,546  13,8  0,0  
8  37,78  160,4  198,1  7,55  0,546  13,8  0,0  
9  32,43  128,1  160,6  6,48  0,436  14,8  0,0  
10  93,2  117,76  211,05  18,6  0,401  46,5  0,0  

، 7)، کالبدي (نگرش 6اقدام  ،5گیاهی (نگرش  )، پوشش4، اقدام 3) منابع خاك (نگرش 2، اقدام 1کدها: منابع آب (نگرش 
  )10، اقدام 9)، پسماند (نگرش 8اقدام 

df (between groups): 5 
df (within groups): 294 
df (total): 299 

  

  .ها آزمون برابري واریانس. 2ج 

  sig 

 0,000  نگرش  منابع آب
  0,002  اقدامات

  0,000  گرشن  منابع خاك
  0,009  اقدامات

  0,000  نگرش  گیاهی پوشش
  0,000  اقدامات

  0,000  نگرش  فیزیکی و کالبدي
  0,000  اقدامات

  0,174  نگرش  پسماند و فاضالب
  0,029  اقدامات
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  نتیجه   
ویژه  پذیر به زیست یکی از ابعاد حساس و آسیب محیط 

  باشـد و ایـن مشـکالت از ابعـاد مختلـف       در روستاها می
  که در ایـن تحقیـق مشـکالت مـذکور       قابل بررسی است

  هاي روسـتایی شـامل کیفیـت و آلـودگی منـابع       در محیط
ها،  ها، پسماندها و فاضالب آب، تخریب و فرسایش خاك

گیـاهی (مراتـع)، مشـکالت فیزیکـی و       تخریب پوشـش 
  هـا اشـاره شـد.     کالبدي بـوده کـه در مـتن تحقیـق بـه آن     

زیسـت   درك ارتبـاط بـین افـراد و محـیط      دلیـل اینکـه   به
به توسعه پایدار در نظر گرفته شـده   عنوان کلید دستیابی به

بنـدي روسـتائیان بـه شـش      لذا این تحقیق با تقسیم  است
گــروه (کشــاورزان، مــردان، زنــان، مــدیران، ســالمندان و 

عبـارتی   ها یـا بـه   کودکان) در پی بررسی نگرش و دیدگاه
هـا در برابـر مشـکالت زیسـتی و نحـوه       دیگر آگـاهی آن 

  . بـا توجـه بـه سـهم     برخورد با این مشکالت بوده اسـت 
هر گروه در ارتباط با محیط زیست، نتـایج تحقیـق نشـان    

  هـاي مـورد بررسـی میـانگین اقـدامات       داد که بین گـروه 
ها نسبت به  انجام شده در برابر مشکالت زیستی و نگرش

این مشکالت اختالف معناداري وجود دارد. در ایـن بـین   
  ی کشاورزان گروهی بودنـد کـه نسـبت بـه مسـائل زیسـت      
هـا   و اقدام در راستاي این مشکالت نسبت به سایر گـروه 

در ســطحی بــاالتر بــوده و کودکــان در مقایســه بــا ســایر 
تـري در دو بخـش مـورد بررسـی      ها، میانگین پایین گروه
اند و در مجموع آگـاهی و عمـل زیسـتی در نمونـه      داشته

مورد بررسی در سطحی متوسط قرار دارد (میانگین بـراي  
باشـد.   مـی  3,07براسـاس طیـف لیکـرت     هـا  تمام بخـش 

   ).3شماره  نمودار
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منابعفهرست  
هـاي   )، بررسـی ویژگـی  1386احمدي، وکیل؛ بهشتی، صمد. ( -

شناختی و رفاهی سالمندان در ایـران، نشـریه جمعیـت،     جمعیت
 .19 -38، صص: 62و  61شماره 

رسـی عوامـل   )، بر1390ادهمی، عبدالرضـا؛ اکبـرزاده، الهـام. (    -
فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه مـوردي  

شناسی مطالعات جوانـان،   تهران)، فصلنامه جامعه 18و  5مناطق 
 .37 -62، صص: 1سال دوم، شماره 

ــادق. (   - ــان، محمدص ــمیرا؛ عزیزی ــب، س ــدیریت 1389ادی )، م
زیسـت، اولـین    پسماندهاي روستایی و نقش آن در حفظ محـیط 

هاي کود در ایـران، نـیم قـرن مصـرف کـود، هتـل        چالشکنگره 
 المپیک، تهران. 

ارزانی، حسین؛ میرداوودي، حمید؛ فرحپور، مهـدي؛ عظیمـی،    -
)، روند تغییرات پوشـش گیـاهی و   1384مژگان؛ کابلی، حسن. (

سـاله، تحقیقـات    5تولید مراتع در استان مرکزي طی یـک دوره  
  .409 -436 ، صص:12مرتع و بیابان ایران، شماره 

ــد، مصــطفی. (  اژدري - ــه؛ احمدون ــرد، فاطم ــاوي 1390ف )، واک
عملکرد شوراهاي اسـالمی در مسـیر توسـعه پایـدار روسـتایی،      

 .77 -100، صص: 3هاي روستایی، سال دوم، شماره  پژوهش
الـدین؛ سجاسـی قیـداري، حمـداهللا؛      افتخاري، عبدالرضا رکـن  -

ریت روسـتایی بـا   )، نگرشی نو بـه مـدی  1386عینالی، جمشید. (
، 10تأکید بر نهادهاي تاثیرگذار، فصلنامه روستا و توسـعه، سـال   

 .1 -31، صص: 2شماره 
  )، بررسـی 1388ایمانی جاجرمی، حسین؛ عبـداللهی، مجیـد. (   -
  

کم خیلی کم زیاد خیلی متوسط   زیاد 

1 2 3 4 5 

3,07 

هاي مورد بررسی میانگین گروه  

  .هاي مورد بررسی میانگین کل گروه .3 ن
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تحوالت مدیریت روستایی در ایران از مشروطیت تا زمان حاضر، 
  .221 -244، صص: 52راهبرد، شماره 

فـروش، حمیدرضـا.    سعیدرضـا؛ کتـان   بخشی، جمال؛ مسیحی، -
)، بررسی تاثیر اقتصـادي و اجتمـاعی در بهبـود مـدیریت     1388(

  .45 -49، صص: 84مراتع، فصلنامه جنگل و مرتع، شماره 
)، حفاظـت  1390بیات، ناصر؛ رستگار، ایراهیم؛ عزیزي، فاطمه. ( -

محیط زیست و مدیریت منابع خاك روسـتایی در ایـران، فصـلنامه    
  .63 -78، صص: 2اي، سال اول، شماره  یزي منطقهر برنامه

)، اسـکان عشـایر و   1386توانا، محمدحسن؛ توکلی، جعفـر. (  -
تخریب مراتع در استان چهارمحال و بختیاري، فصلنامه روستا و 

  .32 -63، صص: 2، شماره 10توسعه، سال 
)، 1391جوزي، سید علی؛ دهقانی، محسن؛ زارعی، مرتضـی. (  -

راهبـردي مـدیریت پسـماندهاي روسـتایی بـه روش       ارائه برنامه
AWOT    38شناسـی، سـال    (مطالعه مـوردي: مینـاب)، محـیط ،

 .93 -108، صص: 4شماره 
)، 1391زاده، حمیـد. (  خبري، زهـرا؛ فـاخران، سـیما؛ سـودائی     -

زیست، دومین  محیط از حفاظت در زنان نقش تاریخچه بررسی
 ، تهران.ریزي و مدیریت محیط زیست کنفرانس برنامه

  هـا در مـدیریت    )، نقش دهیـاري 1388آستانه، علیرضا. ( دربان -
  ، صـص: 29و توسعه فضاي سـبز روسـتایی، دهیاریهـا، شـماره     

18- 13 . 
آســتانه، علیرضــا؛ قــدیري معصــوم، مجتبــی؛ فیــروزي،   دربــان -

)، بررسـی ارتبـاط بـین عملکـرد سـازمانی و      1391محمدعلی. (
هـاي   حلـی روسـتایی، پـژوهش   هاي کارآفرینی مـدیران م  مهارت

 .27 -59، صص: 1روستایی، سال سوم، شماره 
)، ضرورت و مبانی مشـارکت کودکـان   1390رضوي، نیلوفر. ( -

در توانمندسازي جوامع روستایی، مسکن و محیط روستا، شماره 
 .29 -38، صص: 33
)، محـیط  1385هـاي کشـور. (   ها و دهیـاري  سازمان شهرداري -

مواد زائـد، فضـاي سـبز روسـتا و...) از     زیست روستا (مدیریت 
سري متون آموزشی ویژه دهیـاران، مرکـز مطالعـات و خـدمات     
تخصصی شهري و روستایی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

 جهاد دانشگاهی.
)، نقـش  1389نیا، زهرا؛ مشیري، رحیم؛ حسینی، علی. ( شریفی -
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