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  چکيده

دهسـتان   ييروستا يدر نواح يمحيط ستيز يداريپا يها شاخص يابيهدف پژوهش حاضر ارز
 يل عـامل يـ ن اهـداف مطالعـه، از تحل  يـي تب يشهرستان رشت بود و بدين منظور، براسراوان در 
حجـم  . گرفت ياين دهستان را دربرم ييروستا يق کل خانوارهايتحق يآمار جامعه. استفاده شد

ش يافـزا  ٣٧٠بهتـر، بـه    يريگجهين شد که جهت نتييتع ٣٥١نمونه با استفاده از جدول مورگان 
 يمحيطـ  ستيز هايطرح اجراي«ة گان پنج عوامل که داد نشان ديييتأ يملعا ليتحل جينتا .افتي

ـ  هـاي  سـازمان  و يمحل نهادهاي روستا و ياهال يتمام همکاري و مشارکت«، »در روستا  يدولت
 در الزم هـاي آموزش ارائه«، »محيطي ستيز باورهاي و اعتقادات وجود«، »ستيز طيمح يحام

ـ  اربتجـ  وجـود «، و »ستيز طيمح هيعل مخرب امدهاي اقداماتيپ نهيزم  يبـوم  دانـش  و يقبل
  .است ثرؤم يطيمحستيز دارييپا در سنجش »روستا در يطيمحستيز

، )دهستان( محيطي، مشارکت روستاييان، سراوانزيست يسنجش پايداري، پايدار :ها کليدواژه
  ). شهرستان(رشت 
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ي، دانشـگاه گـيالن، رشـت    ترتيب، نويسندة مسئول و  استاد گروه جغرافيـا، دانشـکده ادبيـات و علـوم انسـان      به ∗
)yasoori@um.ac.ir(ريزي روستايي، دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهرانو دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه ؛.  
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  مقدمه 

 هـاي  اليـه  شـكل  بـه  زمـين  كـره  كه است عام، فضايي حياتي مفهوم در ،»زيست محيط«

 به ديگر سخن، آنچه .اختيار دارد در )بيوسفر يا كره زيست( آتمسفر و ليتوسفر، هيدروسفر

). ١( شـود  مـي  ناميده زيست دارد، محيط متقابل رابطة آن با دربرگرفته و را زيست فرايند

 کمتـر  اشـهره  به نسبت که روستاهاست پذير آسيب و حساس ابعاد از يکي زيست محيط

 و شـهري  مصـرف  الگوي گسترش ولي .است گرفته قرار مختلف هايآالينده تحت تأثير

 روسـتاييان  مصـرف  الگـوي  تغيير و روستاها حريم به شهري منابع آاليندة بعضي هجوم

 حفظ ديگر، سوي از. است داده گسترش را در روستاها زيست محيط تخريب هايزمينه

 حيطـه  در بايـد  سـازماني  و هر شخصي و است يمل و همگاني وظيفة يک زيست محيط

 حساسـيت  محيط زيست حفظ بهنسبت  خود اجتماعي و فردي هاي مسئوليت و وظايف

 نسـل  که زيست محيط حفاظت«قانون اساسي کشور،  پنجاهبر اساس اصل  .باشد داشته

 عمومي باشند، وظيفة داشته رشدي رو به اجتماعي حيات در آن بعدي هاينسل و امروز

 و روسـتايي  نقـاط  در مـا  کشـور  مردم از درصد به چهل نزديک امروزه،. »گرددمي لقيت

 شهرنشـيني،  گسـترش  بـا  و کننـد مـي  زندگي روستايي و نيمه شهري نيمه کوچک جوامع

مسـئله ناپايـداري    يافتـه و  روسـتايي گسـترش   نقـاط  هاينزديکي تا شهرها برخي حريم

، به يک معضـل جهـاني تبـديل    »ال پروانهاثر ب«محيط زيست، بر اساس نظريه آشوب و 

محيطي در يک مکان و زمان معين اي که اثر يک رفتار مخرب زيست گونه شده است، به

ها داشـته باشـد و تـأثيرات و    ها و زمانتواند تأثيرات ناخواسته فراوان در ساير مکان مي

 فـردا بـر جـاي   هـاي  هاي آينده و نيز بر زندگي نسلبوم ناپذير بر زيستصدمات جبران

رسـد، چـرا    در چنين شرايطي، دستيابي به توسعه پايدار ناممکن به نظر مـي ). ۲(بگذارد 

که رابطه بين توسعه پايدار و محيط زيست يک رابطه دوسويه است و غفلـت از محـيط   

کشـور ايـران از نظـر پايـداري     ). ۳(شـود  زيست مانع از دستيابي به اهداف توسـعه مـي  

صد و چهـارم را بـه خـود     گرفتن در انتهاي جداول جهاني، رتبه يک محيطي با قرارزيست

شـده از سـوي دانشـگاه کلمبيـا و      اختصاص داده و بر اسـاس آخـرين برآوردهـاي انجـام    
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مؤسسه علمي پژوهشي مرسر در لندن، رتبه ايران از کشورهايي چون بنگالدش، آنگـوال و  

کشـورهاي  ). ۴(و ارزيـابي شـده اسـت    تر و در کنار کشور بورکينافاسقرقيزستان نيز پايين

در صـدر کشـورهاي    يمحيطـ  هـاي پايـداري زيسـت   فنالند، نروژ و کانادا از نظر شاخص

  . )۲(اند  جهان قرار گرفته

بـه  . هاي سرسبز شهرستان رشت در اسـتان گـيالن اسـت   دهستان سراوان از دهستان

تان رشـت در   ريـزي درسـت، محـل دفـن زبالـه شهرسـ      گيري و برنامهدليل عدم تصميم

شـناختي موجـود، بـه     هاي بـوم  محدوديت. قسمت جنگلي اين دهستان قرار گرفته است

هـاي ناشـي از   هاي زيرزميني، شـيب زمـين و جريـان  شـيرابه     علت باال بودن سطح آب

تجمع زباله، به آلودگي منابع آب و خاک منطقه و حتي در مواردي، از زير کشت خارج 

روزانه حدود پانصد تـن زبالـه در   . رهاي منطقه انجاميده استها هکتار از شاليزا شدن ده

 دفـن  يالزم بـرا  تمهيدات و تجهيزات و معيارها فاقد لمح اين. شود اين منطقه دفن مي

بـوده و   گياهي طبيعـي  پوشش داراي هدر دردفن زباله  يمکان کنون. زبال است بهداشتي

 منـابع  تـرين  مهم از يكي( سفيدرود :اصلي است و مهم آب سطحي جريان دو به مشرف

 بـرداري بهـره  نيروگاهي و شهري مصارف كشاورزي، ياز آن برا كه گيالن استان در آب

 كـه  حـالي  در ريزد،مي خزر درياي به در نهايت رودخانه سفيدرود. سياهرود و) شود مي

 حفـظ  در المللـي بـين  اهميـت  داراي كـه (انزلـي   تـاالب  سـمت  بـه  سـياهرود  رودخانه

 طبيعـي  شـيب  بـه  توجـه  با ها، شيرابة زباله اعظم قسمت .دارد جريان )ستها مبو زيست

 است، سياهرود رودخانه هايسرشاخه از يكي كه رودخان سمت رودخانه چپلي به محل،

خاصـي را بـراي روسـتاهاي     يمحيطـ  اين وضعيت مشکالت زيست .كند مي پيدا جريان

هاي قاضيان،  ي هفت روستا به ناماين دهستان دارا .دهستان سراوان به دنبال داشته است

در  يبندان، گلسرک، کچا، موشـنگا و امـامزاده هاشـم اسـت، کـه همگـ       سراوان جوکول

هـاي   طبق بررسـي . تلنبارشده در جنگل سراوان قرار دارند يها معرض خطر شيرابة زباله

هاي اخيـر   هاي زير کشت در سال ميداني، در برخي از روستاهاي منطقه، بخشي از زمين
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آن، زنـدگي   يدفن زباله، از زير کشت خارج شده و در پـ  يمحيط ه علت تبعات زيستب

ايــن وضــعيت در ناپايــداري . بســياري از روســتاييان تحــت تــأثير قــرار گرفتــه اســت

ميزان . و به تبع آن، ناپايداري اقتصادي روستايي منطقه تأثير گذاشته است يمحيط زيست

محيطـي و نيـز وضـعيت     هـاي زيسـت   اخصروستاييان نسبت به ش يحساسيت و پيگير

. در منطقه موضوعات مورد بررسي در تحقيق حاضـر اسـت   يمحيط هاي زيست شاخص

منطقـه، نـوزده گويـه در ابعـاد      يمحيطـ  هاي زيسـت  منظور ارزيابي شاخص رو، به از اين

ها و حساسيت مـردم   مختلف بررسي شده است تا از اين رهگذر، با تقويت اين شاخص

  . ا، بتوان در راستاي حفاظت از محيط زيست گام برداشتنسبت به آنه

در  يمحيطـ  زيسـت  يپايـدار  يپيشينة مطالعـات در زمينـة ارزيـاب    يبا توجه به بررس

  . آمده است ياز نتايج تحقيقات داخلي و خارجي در پ يا ، پارهيروستاي ينواح

ط زيسـت  الگوي سنجش پايداري محـي «، در پژوهشي با عنوان )۵(بيگي شرفي و علي

، بـا اسـتفاده از تحليـل عـاملي     »روستاي شـروينه در شهرسـتان جـوانرود   : روستايي، مورد

 و مشـارکت محيطي در روستا، هاي زيستهاي اجراي طرحتأييدي، نتيجه گرفتند که سازه

 حـامي  دولتـي  هـاي  سـازمان  و محلـي  افراد، نهادهاي روستا، وجود اهالي تمامي همکاري

 زمينـه  در الزم هـاي  ، آمـوزش يمحيطـ  زيسـت   باورهاي و داتاعتقا زيست، وجود محيط

  بـومي  دانـش  و قبلـي  وجـود تجـارب   و زيسـت،  محـيط  عليـه  مخرب اقدامات پيامدهاي

  .مناسب است روستا در اين يمحيط زيست  پايداري سنجش روستا براي در يمحيط زيست

 نتيجه زيست، بدين محيط تحوالت بر روان هاي ماسه تثبيت آثار ارزيابي ، با)۶(خالدي 

هـاي روان،   ماسـه  تثبيـت  باعـث  ابوزيـد  روسـتاي  در تاغزارها طرح اجراي که يافت دست

 شده، بيولوژيک زدايي نمک و خاك فرسايش از زيرزميني، جلوگيري آب هاي سفره تقويت

  .است کرده ناحيه در محيطيزيست توسعه به بسياري طرح کمک اين که اي گونه به

ــدي و همکــاران ــوان )٤( گراون ــا عن ــدار مــدل«، در پژوهشــي ب ســازي توســعه پاي

روسـتاي شـروينه شهرسـتان    : بنيـاني، مـورد مطالعـه    نظريةبا استفاده از  ،محيطي زيست

محيطي با استفاده از نظرية بنياني پرداختنـد  سازي توسعه پايدار زيست، به مدل»جوانرود
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با مشارکت و همکاري  يطمحي هاي زيستو بدين منظور، از مفاهيمي چون اجراي طرح

هـاي دولتـي حـامي    ها، وجود افراد کليدي، نهادهاي محلي و سازمانتمام اقشار و گروه

هـاي الزم بـه روسـتاييان در زمينـه پيامـدهاي اقـدامات       آمـوزش  ارائـة محيط زيسـت،  

، و يمحيطــ آميــز عليـه محــيط زيسـت، وجــود اعتقـادات و باورهــاي  زيسـت     مخـاطره 

بهـره گرفتنـد؛ و در نهايـت،     يمحيطـ  زيست يومي و تجارب قبلبرخورداري از دانش ب

ايجـاد توسـعه    يپيشنهاد کردند که از روستاي شروينه به عنوان يک الگـوي بـومي بـرا   

  .استفاده شود يمحيط پايدار  زيست

ــرايي  ــه)۲۲(اصــفهاني و س ــوان ، در مقال ــا عن ــه«اي ب ــام  برنام ــردي نظ ــزي راهب ري

بخـش گنـدمان،   : مطالعـه مـوردي  ( SWOTتحليـل  محيطي روسـتا بـا تجزيـه و     زيست

سـاله بـا    اين روسـتا در افـق ده   يمحيط زيست بررسي توسعه نظام ، به»)شهرستان بروجن

تکيه بر مدل تجزيه و تحليل سوات پرداختند و نتيجه گرفتند که بـا در نظـر داشـتن نقـاط     

مـل خـارجي و   واع(هـا و تهديـدها   و همچنين، فرصت) ها و منابعتوانايي(ضعف و قوت 

محيطـي  ي اثربخش براي نظام زيستي، الگوي تهاجمي به عنوان الگو)تأثيرگذار يها جريان

دار با توجه بدين الگو شـناخته شـده و   اتخاذ شده است و راهبردها و اهداف کمي اولويت

  .بين آنها پيوستگي برقرار شده است

بايد دانش بومي نيز  ، همپاي دانش رسمي،)٦(همچنين، به گفتة ريموند و همکاران 

) ٢٦(عالوه بر اين، سيداراجو . مديريت شود و حفظ منابع طبيعي مورد توجه قرار گيرد

اي و مباحـث توسـعه  از تواننـد در حمايـت   هاي غيردولتـي مـي  معتقد است که سازمان

  .ايفا کنندبسيار مهم  ينقش يمحيط زيست

ش اعتقـادات مـذهبي در   نيز به بررسي جايگاه رهبران مـذهبي و نقـ  ) ٧(سيمکينس 

رد که در بسـياري از  کعنوان چنين نگرش به محيط زيست و حفاظت از آن پرداخت و 

رو، بـر   عقايد مذهبي، طبيعت مقدس بوده و نمايانگر جلوه ذات الهـي اسـت؛ و از ايـن   

  .شوداساس همين تقدس، حفاظت از طبيعت تضمين مي
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  مباني نظري

ماننـد  ( ايتوسـعه  و عمرانـي  مختلـف  هـاي طرح موضوع، اجراي ادبيات ياساس بررس بر

 بـراي  مباحث مـورد توجـه   جمله از )هاي هادي روستايي و طرح توسعه اراضي باير طرح

دهـي  امل انسـان بـا محـيط را جهـت    که تع است روستايي مناطق در توسعه عملکرد بهبود

 يها سكونتگاه عمران و توسعه« و »محيط زيست هاي بهبودسازي زمينهفراهم«). ١(کند  مي

روسـتايي   محـيط  اينكـه  بـه  عنايت با. روند يشمار م ها به طرح اين اصلي اهداف »روستايي

 مبحـث  چـرا  كـه  است آشكار ،است كشاورزي و مسكوني، طبيعي هاي از محدوده تركيبي

 همچنين،. گيردمي جاي هادي طرح شمول دامنه در گرفته و قرار مورد توجه زيست محيط

زمـين   عملكردها در و هافعاليت گسترش مكان و ميزان قالب تعيين در زيست محيط مقوله

 در .اسـت  گرفتـه  قـرار  ريـزان برنامه توجه كشاورزي مورد و باير، طبيعي هايعرصه شامل

 و محيطـي  زيسـت  جايگاه مسـائل  به غيرمستقيم صورت به تعريف، دو هر در واقع، اگرچه

توجـه   مـورد  موضـوع همـواره   ايـن  كـه  تاسـ  آن واقعيـت  شده، اما توجه آنها حفظ لزوم

  ).١(است  ريزان برنامه

موضوع مشترک ديگر در حفظ محيط زيست مذهب و دين است؛ در واقع، خصلت 

مشترک بسياري از اديان بزرگ جهان اعم از اسالم، مسيحيت، يهود و هنـدو کشـاورزي   

تـوان در  هاي تاريخي اين اديـان خـاص را مـي   به ديگر سخن، سرچشمه. بودن آنهاست

هايي که تمدن کشاورزي در آنها غالب بود، دوره پس از شکار و در جوامع و امپراتوري

هـايي کـه ايـن اديـان در آنهـا شـکوفا شـده بودنـد،          مشاهده کرد و اغلب بسـتر تمـدن  

هاي مهـم حضـور قـدرت سياسـي و اقتصـادي و مـذهبي و        دربرگيرندة شهرها و مکان

 .اسـت  گرفته صورت زيست محيط و دين پيرامون مه متعددي مطالعات). ٨(نظامي بود 

 محيط به عنوان به مربوط مباحث در اخالق و دين مطالعات، حضور عامل اين اساس بر

). ٩(اسـت   گرفتـه  قـرار  توجـه  مورد يمحيط زيست  هاي بحران حل براي علمي پايه يک

 منـابع  از انسـان  ويـه ر بي برداريبهره به دادن پايان براي اديان نتايج اين تحقيقات به نقش

 در .دارد اشـاره  زيسـت  محـيط  حفظ براي پذيري مشترك مسئوليت روحيه ايجاد و طبيعي
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 هـاي ارزش کـه  اسـت  سازمان ملل، معتقد زيست محيط اجرايي ارتباط، تاپفر، مدير همين

 خدا هايآفريده حفظ يبرا الزم هايبرنامه اجراي براي مناسب ياسالم بستر جهان معنوي

 مـورد رعايـت   در قرآني رهنمودهاي به توان مي اين، بر عالوه .است محيطيزيست تنوع و

   ).١٠(کرد  اشاره نيز هارودخانه و حيوانات، گياهان حقوق

 و دارد، نهادهـا  زيسـت  محـيط  از حفاظت در انکارناپذير يتأثير که مواردي ديگر از

هـا ناشـي از    تـالش اولـين  . هاي مردمي و به تبع آن، مشارکت مردم بـومي اسـت   تشکل

بود که به نابودي محيط زيسـت بـه    ١٩٦٠هاي تعدادي از متفکران در اواخر دهه  نگراني

بحث درباره محيط زيسـت در برابـر رشـد     نيز و ويژگي آن ؛دست انسان اعتقاد داشتند

بـر  ). ١١(اقتصادي بود که حاکي از تغيير بينش درباره الگوهاي سنتي رشد اقتصادي بود 

در کشـور   ١٩٧١هيئتي از کارشناسان توسعه و محـيط زيسـت در ژوئـن     همين اساس،

در مسئله حمايت و بهبود محيط زيسـت را   )١(سوئيس و در اجالسي موسوم به فونکس

  ). ۱۱(نيازهاي فوري کشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار دادند  قالب

افـراد در برنامـه   ) داوطلبانه(مشارکت عبارت است از شرکت آگاهانه و خودانگيخته 

دهـد کـه بـراي    آمده و دستاوردهاي علمي نشـان مـي   دست تجارب به. توسعه هر جامعه

آميـز، تحـرک بخشـيدن بـه منـابع و دسـتيابي بـه         ريزي توسعه روستايي موفقيـت برنامه

مقولـه مشـارکت در ديـدگاه و راهبردهـاي توسـعه      . مشارکت اجتماعي ضـرورت دارد 

مثابه وسيله مورد توجه بوده و عمالً نيـز در توسـعه    م بهمنزله هدف و ه روستايي هم به

هاي متفاوت ارائه و تجربـه شـده کـه هـر کـدام دسـتاوردهاي       مشارکتي، تاکنون ديدگاه

و » ميـانجيگري «، »تحـرک «سـه شـکل اساسـي مشـارکت شـامل      . متمايز داشـته اسـت  

اند؛ آنها  تهدر مفهوم مشارکت به شکل توانمندي، اجتماعات خودساخ. است» توانمندي«

هـاي توسـعه روسـتايي و نظـارت بـر منـابع و اجـراي        ها و برنامهدر زمينه اهداف طرح

در ايـن مفهـوم، تأکيـد بـر گسـترش و پايـداري       . انـد  گيرنـده  هاي توسعه تصميمفعاليت

ريـزي و مـديريت   خوداتکـايي در برنامـه   ياي يک اجتماع در راستاهاي توسعهظرفيت
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ريـزي توسـعه   ين مفهوم در چهار عرصه مهم در فرايند برنامهمشارکت با ا. توسعه است

سـازي، اجـرا، سـهم بـردن از منـافع، و      تصميم: اند از يابد، که عبارت يروستايي تحقق م

 هـايي از قبيـل فعاليـت   در واقع، به باور پژوهشـگران، فعاليـت  ). ١٢(نظارت و ارزيابي 

 ضروري محيطي پايدار زيست وسعهت به دستيابي براي المللي بين و محلي، ملي مؤسسات

زيسـت،   افـراد، مـديريت محـيط    شـرکت  و توانمندي قبيل از هايي عامل همچنين، است؛

 انسـاني، مـديريت   طبيعـي، توسـعه   منـابع  از مؤسسـات، حفاظـت   توسـعه  و گسـترش 

از  ملـي  و محلـي  اقـدامات  پايـدار، و  توسعه مورد در ، آگاهييمحيط پسماندهاي زيست

 توسـعه  بـر  تأثيرگـذار  عوامل ديگر از .روند يشمار م به پايدار يي توسعهزيربنا هايمؤلفه

 ديگـر سـخن،   بـه  .کـرد  اشـاره  اطالعـات  و نقش دانش به توان مي يمحيط پايدار زيست

  ).١٣(است  پايدار توسعه براي حاضر عصر شروع نقطه» دانش«

اکـز علمـي و   المللي و انديشـمندان و مر هاي بيندر هزاره سوم، دغدغه اصلي سازمان

است که در بروز اين بحران، انسـان  هو روند فزاينده آن يمحيط تحقيقاتي معضالت  زيست

بحران کنوني زيست در کـره زمـين   ). ١٤(رود شمار مي گذار و هم قرباني بههم عامل تأثير

بـدون شـک،   . توان با هيچ مشکل جهاني ديگر از ابتداي تاريخ تاکنون مقايسه کـرد را نمي

جـو و  طلب و سـلطه نگر، توسعههاي ماديمحيطي معاصر زاييده انديشهاي زيستهبحران

ناپذير رهبران سياسي و مـديران اقتصـادي و در يـک کـالم،      نيز پيامد ناگوار اشتهاي سيري

هاي اخير، بـه دليـل   در دهه). ۱۵(معلول کژانديشي يا جهالت عملي انسان در جهان است 

، خوشــبختانه )علــم و فنــاوريرغــم پيشــرفت  بــه( يمحيطــ هــاي زيســتتــداوم بحــران

در . زيست تغيير کرده اسـت به محيط  نسبت ايهاي توسعههاي جهاني و ديدگاه سوگيري

توان ديد که اين روند از مبدأ خاصـي  مي ،ايکلي، با بررسي روند تحوالت توسعه يمرور

ـ   به سمت مقصدي معـين در حـال گـذر اسـت و الجـرم شـاخص       ين هـاي متفـاوت در ب

در ايـن  . شـود هـاي در حـال پيـدايش آن مشـاهده مـي     هاي سنتي توسعه با پارادايم انگاره

هاي سنتي و قديمي در مقوله توسعه خصوص، کامالً مشخص شده که هدف اصلي انگاره

هـاي جديـد،   ؛ و در مقابـل، در انگـاره  )١٦(دستيابي به رشد اقتصادي به هر قيمتي اسـت  
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، چـرا کـه بـا    )۱۷(حيط زيست و عدالت اجتمـاعي اسـت   هدف، رشد کيفي با توجه به م

و مکان زيست اوست و نـه رشـد اقتصـادي بـا     » انسان«نگرش جديد، محور توسعه همانا 

   ).۱۸(هاي کمي اقتصادي شاخص
هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي در      نقش و جايگاه روستاها در فراينـد 

نيـافتگي منـاطق روسـتايي     پيامدهاي توسعهالمللي و اي، ملي و بين مقياس محلي، منطقه
چون فقـر گسـترده، نـابرابري فزاينـده، رشـد سـريع جمعيـت، بيکـاري، مهـاجرت، و          

نشيني شهري موجب توجه به توسعه روستايي و حتي تقدم آن بر توسعه شـهري   حاشيه
 نيازهـاي  از بسـياري  تـأمين  کـه  خـود  اساسـي  کـارکرد  خاطر به روستا). ١٩(شده است 

 تغييـر  و پويـايي  خصيصـه  از روستايي است، جامعه اقتصادي و ، سکونتيييطمح زيست

اجتمـاعي، اقتصـادي،    مختلـف  ابعـاد  در روسـتاها  پويـايي  .برخـوردار اسـت   دائمـي 
 پويـايي  از خصيصـه  اين. است مالحظه و بررسي قابل و فضايي ، کالبدييمحيط زيست

 سـاخت  در خـود  عاليـق  و هـا  نگـرش  اعمـال  بـراي  روسـتايي  جامعه هاي گروه و افراد

آنهـا   تغييـر  حـال  در تصـميمات  و استفاده مورد فضاي به دادن شکل و فعاليت کالبدهاي
 فضـاي  و کالبـد  بـه  دادن شـکل  در خود تمايالت محدودکننده عوامل با رويارويي براي

 موجـب  انساني جامعه براي دائمي تغيير و پويايي بنابراين، پذيرش .شود مي ناشي روستا

). ٢٠(اسـت   آن شـده  مختلـف  ابعـاد  در روسـتا  پويايي و دائمي تغييرات پذيرش به الزام
دارنـد، هـم    خـود  پيرامـون  بـه طبيعـت   كـه  خاصي نزديكي به توجه با ايران، روستاهاي
گيرنـد  آن مي از را تأثير بيشترين هم و گذارند يمحيط پيرامون خود م بر را تأثير بيشترين

محيط  گوناگون با ابعاد يروستا از بسيار .دارند محيط با ارتباط را بيشترين نظر، اين از و
 توسـعة  و گرايي مصرف خاطر افزايش به پسماندهاست كه ،آن اولين زيست درگير است؛

 آلـودگي  و تخريـب  .اسـت  مطرح روستايي نواحي در جدي معضلي مثابه به ،گردشگري

 ديگـر  اسـت، از  تعددم سموم كارگيري به و كشاورزي سنتي نوع از ناشي عمدتاً كه خاك

-بهـره  و زيسـت  محـيط  طي دهه اخيـر، حفـظ   .رود مي شمار به يمحيط مشكالت زيست

مطـرح شـده اسـت     روسـتايي  و شـهري  هايريزيبرنامه طبيعي در منابع از بهينه برداري
  .)٢٤ و ٢٣، ١٢(
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  تحقيق يچارچوب مفهوم -۱شکل 

و ساير تحقيقات، ) ۵(بيگي پژوهش شرفي و علي در پژوهش حاضر نيز همانند
است که  يشايان يادآور .مورد بررسي قرار گرفت يمحيط هاي زيستبسياري از گويه

 يبنابراين، پژوهش حاضر در پ. ها در ديگر مناطق وجود دارد امکان کاربرد اين گويه
اي بوده کامالً جلگه نتايج کاربرد اين مدل در روستاهاي دهستان سراوان با طبيعت يارزياب

بودن  يا در اين دهستان و نيز جلگه يروستاي يهاو البته با توجه به نبودن بعضي از طرح
گوية مورد تأکيد در ساير تحقيقات، تنها نوزده گويه در سنجش  ۲۶ يجا آن، به يروستاها

  .شده است يپايداري مکان مورد نظر بررس

و  وجود اعتقادات

 باورهاي زيست محيطي

پايداري 

 محيطي زيست

مشاركت اهالي روستا و وجود 

افراد و نهادهاي محلي و سازمان 

  دولتي حامي محيط زيست

 

وجود تجربيات قبلي و دانش 

 بومي زيست محيطي

وجود افراد، نهادهاي محلي و 

هاي دولتي حامي سازمان

 محيط زيست

هاي الزم در زمينه آموزشارائه 

اقدامات مخرب  هايامدپي

 زيست محيطي
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  روش تحقيق

آمـاري تحقيـق شـامل همـة      بـوده و جامعـه   تحليلـي  -توصـيفي  نـوع  از تحقيق حاضر

، ۱۳۹۰روستايي دهستان سراوان است که بر اساس نتـايج سرشـماري سـال     يخانوارها

حجـم  . خـانوار اسـت   ۴۲۸۳تعداد روستاهاي اين بخش هفت روستا و تعداد خانوارهـا  

 ۳۷۰، گيـري بهتـر  نتيجـه  ينفر تعيين شد که برا ۳۵۱نمونه با استفاده از جدول مورگان 

ساکن در نقاط روستايي دهستان سراوان توزيـع   يهاپرسشنامه در بين سرپرستان خانوار

مبنـاي   کـه  ايپرسشـنامه  از ها،داده آوريجمع به منظور تحقيق حاضر، در. و تکميل شد

پايـايي   تعيـين  براي. بود، بهره گرفته شد) ۵(بيگي شرفي و علي تحقيق آن نتايج طراحي

 يبـرا  .دست آمـد  به ۸۱۲/۰آن  پايايي ضريب که شد استفاده کرونباخ يآلفا از پرسشنامه،

بـراي  . افـزار ليـزرل اسـتفاده شـد     گيري از نـرم  با بهره يها نيز از تحليل عامل تحليل داده

بدين منظور، . دگي وجود داردارزيابي مدل تحليل عاملي تأييدي، چندين مشخصه برازن

هـاي   برآوردشده، از شـاخص  يتأييد يعاملدقت مدل  يارزياب يوهش حاضر، براژدر پ

، )GFI( شبـراز نيکويی ، شاخص )RMR(، ميانگين مجذور پسماندها کاي اسکوئر 

، )NFI( شـده  هنجـار  ششـاخص بـراز  ، )AGFI(تعـديل شـده    شبرازنيکويی شاخص 

 ، شاخص برازش)IFI(، شاخص برازندگي فزاينده )NNFI( هنجارنشده ششاخص براز

اسـتفاده  ) RMSEA(ميانگين مربعـات خطـای تخمـين    و شاخص ريشة ) CFI( قييتطب

است که نسبت مجـذور کـاي اسـکوئر بـه درجـه آزادي بـه        يشايان يادآور. شده است

 يآل آن است که نسبت کاي اسکوئر به درجة آزاد ايده. حجم نمونه بسيار حساس است

  ). ۲۶و  ۵(کمتر از سه باشد 

مونه از ميان هفت روستا سهم هر روستا مشخص شد براي تعيين حجم روستاهاي ن

نفر جمعيت  ۱۴۰۴۱دهستان سراوان شهرستان رشت داراي هفت آبادي با ). ۱جدول (

خانوار بوده، بيشترين بعد خانوار مربوط به روستاي کچا و کمترين بعد  ۴۲۸۳و تعداد 

خانوار  ياعضا طور متوسط، تعداد اما به. بندان است خانوار مربوط به روستاي جوکول

  .سه تا چهار نفر است
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  يسهم روستاها از حجم نمونة مورد بررس - ۱جدول 
 حجم نمونه سهم روستا تعداد خانوار دهستان

  ٨٣ ٦/٢٢ ٩٦٦ قاضيان
 ١٥٩ ٩/٤٢ ١٨٣٧ سراوان

 ٣ ٨/٠ ٣٦ بندان جوکول

 ٤٤ ٩/١١ ٥٠٩ گلسرک

 ١٠ ٧/٢ ١١٤ کچا

 ٨ ١/٢ ٩١ موشنگا

 ٦٣ ١٧ ٧٣٠ امامزاده هاشم

  پژوهش يها يافته: منبع

  نتايج و بحث

 بـه دهسـتان   غـرب  از كه است گيالن استان رشت در شهرستان سراوان از توابع دهستان

منتهـي   رودبـار  شهرستان به شرقي جنوب و از جنوب و سنگر دهستان به شمال از الكان،
بنـدان،   ولسـراوان، جوكـ  ، هاي قاضيان نام روستا به هفت داراي سراوان دهستان .شود مي

 مربع وسـعت  كيلومتر ۶۹/۹۸ دهستان اين. است هاشم امامزاده و كچا، گلسرك، موشنگا

و سرشـماري در   آمـار  طبـق  شده اسـت و  واقع كوهستاني و ايجلگه موقعيت در و دارد
 اما يافته كاهش نفر ۱۳۹۸۹ ، به۱۳۸۵ در سال كه بود نفر ۱۴۸۳۷ ، جمعيت آن۱۳۷۵سال 

  .است داشته افزايش خانوار ۵۷۲ آن يهاتعداد خانوار
دهـد کـه   خانوار در سطح نمونه مورد مطالعـه نشـان مـي    ياعضا يوضعيت تحصيل

و کمتـرين درصـد   ) درصـد  ۷/۳۲(مدرک سيکل  يبيشترين فراواني مربوط به افراد دارا
با تعداد هجده نفر اسـت؛ همچنـين، حـدود    ) درصد ۹/۴(هم مربوط به افراد فوق ديپلم 

داراي  ديگـر  درصـد  ۹/۱۱سـواد، بيسـت درصـد داراي ديـپلم و      بـي  درصد افراد ۵/۳۰
  .هستند) ليسانس و فوق ليسانس(تحصيالت دانشگاهي 

يک موضوع بسيار مهم که بايد بدان توجه شود، وضعيت دفن زباله در اين دهسـتان  
در . است که منجر به مختل شدن بسياري از مسائل در روستاهاي دهسـتان شـده اسـت   

عدم مديريت صحيح دفن زبالـه   تراکم جمعيتي استان گيالن،باال بودن ه به با توج واقع،
ـ  بهداشتي بـراي   ةمشکالت عديد به بروز در اين استان حـال  در . ده اسـت مـردم انجامي
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شـود و ايـن حجـم زبالـه در      تن زباله به سراوان منتقل مي پانصدتا  ۴۵۰ ، روزانهحاضر
ليتر در ثانيه شيرابه توليد ، هفت روزهاي عاديليتر در ثانيه و در ، بيست روزهاي باراني

منـابع آب سـطحي    هـا تـن زبالـه سـبب شـده تـا       ميليـون  ةعدم مديريت شيراب. کند مي
رو شـود و در ادامـه،    روبهبا مشکالت زيادي هاي زيرزميني  و آب) هاي منطقه رودخانه(

نجاميـده، تـا   بر جوانب گوناگون روستاهاي نزديک به محل دفـن زبالـه ا   يبه تأثيرگذار
هـاي  ابهبندان به دليل سرازير شـدن شـير  هاي روستاي جوکولجايي که بسياري از زمين
 در رشـت  جنـوب  كيلومتري بيست فاصله در سراوان لندفيل .زباله بالکشت مانده است

 كچـا  و موشـنگا  گلسرك، روستاهاي بين تهران -رشت جاده غرب در سراوان ارتفاعات

 تخليـه  محل اختصاصي جاده و تهران به رشت جادهدين منطقه ب دسترسي راه .دارد قرار

در  ارتفاع كم ماهورهاي تپه از قسمتي شامل ، اين مکانتوپوگرافي نظر از است؛ و پسماند
 چنـدين  و فصـلي  هـاي  آبراهـه  و دره و ارتفاع كم يال رشته چندين با سراوان هاي جنگل

؛ اسـت  رسـيده  برداري بهره باله بهصورت مرکز دفن ز به پيش سال ۲۴ از ، کهبوده چشمه
عمـالً بيسـت هكتـار از اراضـي منطقـه در محـدوده        وبوده  هكتارنُه  آن اوليه مساحت

 زبالـه  رشـت،  شهرسـتان  از غير .تاس متر ۷۵ آن ارتفاعميانگين فعاليت آن قرار گرفته و 
 .دشـو  مـي  تخليـه  محـل  اين در نيز گيالن استان مناطق ساير از چهار شهر و يازده روستا
باله از واحدهاي صنعتي شدة شهرداري، حدود هشت تن ز اعالمهمچنين، برابر آمارهاي 
  ).۲۱(شود  به اين مركز وارد مي

  آن از برداري بهره يمحيط اثرات زيست و سراوان دفن محل وضعيت

 اصـول  بر اسـاس  رشت سراوان زباله تلنبار محل كه دهدمي نشان شده انجام هايبررسي

 بهداشـتي  دفـن  محـل  بـراي  الزم ياجزا فاقد و نشده اجرا و طراحي دفن مهندسي محل

 و تصـفيه  هـاي  سامانه و شيرابه و گاز آوريجمع شبکة خاك، پوشش روزانه الينر، مانند
 محل اين در شده شناخته يمحيط زيست مسائل ترين مهم. است ضروري يها  دستگاه ساير

 هـاي اليه به شيرابه شيرابه، نفوذ انتشار توسط سطحي هاي آب آلودگي: از اند عبارت دفن

 بومي حيوانات اتمسفر، تغذيه در گاز زيرزميني، انتشار هاي آب آلودگي احتمال و زيرين
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 وضـعيت  موجود؛ افزون بـر اينهـا،   وحش حيات و گياهي پوشش به ها، و آسيبزباله از

نيـز در مطالعـة    انسـراو  در منطقـه  زبالـه  غيربهداشـتي  دفن پيامدهاي و بهداشت موجود
  ).۲۱(گرفت  خواهد قرار بررسي و بحث حاضر مورد

 وجـود  و شـود  مـي  دفـن  سايت اين در ،حاضر حال در كه هاييزباله نوع به توجه با

 را شده دفن پسماندهاي وزن از درصد ۶۳ حدود اينكه به توجه با آلي و مواد باالي ميزان
 حـدود  در توليدي شيرابه حجم ميانگين كه كرد برآورد تواندهد، مي مي تشكيل رطوبت

منـابع   به ها آالينده باالي ميزان با شيرابه با ورود اين مقدار. است در روز مكعب متر ۱۲۵
 ايجـاد  توجـه  و قابـل  نـامطلوب  محيطـي  زيسـت  اثـرات  زيرزميني، يا و سطحي هاي آب

 طبيعـي  افيتوپـوگر  بـر اسـاس   و طبيعي هاي كانال ميان شيرابه از اين از بخشي. شود مي

» رودخـان  چپلـي «رودخانـة   نـام  بـه  موجـود  سـطحي  آب ترين منابع نزديك وارد منطقه
 ميـزان  تخمـين . كنـد  مـي  نفوذ زيرزميني هاي داخل آب به نيز آن اعظم قسمت و شود مي

 ژئوتكنيـك  هـاي بيشـتر در زمينـة   داده وجود به نياز زيرزميني هاي آب به نفوذي شيرابه

  .نيست پذير امکان حاضر، حال در و رددا پسماند توده و منطقه

  ) يتأييد يتحليل عامل( يگير نتايج برآورد مدل اندازه

پايـداري   سـنجش  هـاي سـازه  نشـانگرها در تبيـين   تعيـين ميـزان اهميـت    منظـور  بـه 
 صـفت  يـا  سـازه  از منظـور  .شـد  اسـتفاده  تأييدي عاملي تحليل از روستا، يمحيط زيست

 از را آن بايد و کرد گيري اندازه را آن تواننمي ستقيمم صورت به که است متغيري مکنون،

 منظـور  به .داد قرار گيرياندازه و سنجش مورد پذيرمشاهده متغيرهاي يا نشانگرها طريق

 در يمحيطـ  زيسـت  پايـداري  سـنجش  نشـانگرهاي  و هاسازه مفهومي، مدل اعتبارسنجي

ـ  در .گرفتنـد  قرار مطالعه مورد روستاهاي دهستان سراوان  تـوان مـي  شـده،  طراحـي  دلم

 .سـت مجزا عـاملي  ساختار يک دهندة تشکيل گانه پنج عاملي ساختارهاي که کرد مشاهده
 ، از مشارکتيمحيط ها و همچنين، بررسي سنجش پايداري زيستبندي سازهرتبه براي

انـد از   مورد بررسي عبـارت  يهاسازه. روستا استفاده شده است اهالي تمامي همکاري و
مشارکت و همکاري تمـامي اهـالي   «، »روستا در محيطيزيست هايطرح جرايا« عوامل
وجود «، »هاي دولتي حامي محيط زيست افراد، نهادهاي محلي و سازمان وجود و روستا
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هـاي الزم در زمينـه پيامـدهاي    ارائـة آمـوزش  «، »يمحيطـ  اعتقادات و باورهـاي زيسـت  
ــه محــيط زيســت  ــدامات مخــرب علي ــومي  وجــود تجــارب ق«، و »اق ــش ب ــي و دان بل

يادشده توسط نشانگرهاي مختلف مورد  يهاهر کدام از سازه. »در روستا يمحيط زيست
  ).۲جدول (سنجش قرار گرفته است 

  ها و نشانگرهاسازه - ٢جدول 

  نشانگر  نماد  سازه

  يطيمح زيست يها اجراي طرح
E1 و  کمپوست(افت زباله يباز(...  
E2 اقدامات حفاظت از جنگل  
E3 ست منطقهيط زيحفظ مح برایالش مردم ت  

روستا و وجود افراد و  يمشارکت اهال
 يحام يدولت های و سازمان يمحل ينهادها

  ستيط زيمح

E4 حفظ منطقه ها برای ياريشوراها و ده يهمکار  

E5 ست توسط زنان روستايط زيمح ينگهدار  
E6 ستيط زيحفظ مح يجلسات همگان ييبرپا  
E7 بهبود منطقه يشورا برا یو اعضااران يتالش ده  

  يمحيط ستيز يوجود اعتقادات و باورها

E8 وانات جنگلياعتقاد به کشتن پرندگان و ح  
E9 اعتقاد به قطع درختان جنگل  

E10 
 آفات دفع سموم و ييايميش ياعتقاد به مضرات کودها
  سالمت يبرا

 يامدهاينه پيالزم در زم يهاارائه آموزش
 زيست طيمحليه عاقدامات مخرب 

  

E11 انييروستا يبرا يجيو ترو يآموزش يهاکالس ييبرپا  
E12 آموزان به دانش يمحيط ستيآموزش مطالب ز  
E13 زنان روستا يبرا يمحيط ستيآموزش ز يها دوره يبرگزار  

 يو دانش بوم يقبل اربوجود تج
  در روستا يمحيط ستيز

E14 يشاورزت کيفعال در ييايميش يکودها استفاده از  

E15 
ا يمبارزه با آفات و  برای يسنت يهااستفاده از روش
  مزارع يبرا يوانيح يکودها

E16 يبوم يها دام از حفاظت تياهم  
E17 انگردشگر توسط طيمح يآلودگ از يريجلوگ  
E18 از انقراض جانوران در معرض خطر انقراض يريجلوگ  

E19 
، يگردشگر يهاجاذبه( روستا يعياستفاده از منابع طب

  درآمد کسب يبرا...)  برداشت شن و ماسه، چوب و

  پژوهش يها يافته: منبع

 ۳و جدول  ۳و  ۲ يها در شکل يتأييد ينتايج برآورد مدل با استفاده از تحليل عامل
  .ارائه شده است
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   يمحيط زيست يمرتبة اول پايدار يتأييد يضرايب استاندارد برآورد تحليل عامل -۲شکل 

  

  

 مرتبة اول يتأييد يمربوط به ضرايب استاندارد برآورد تحليل عامل tآمارة  -۳شکل 

  يمحيط زيست يپايدار
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   يمحيط ستيز يدارياول پا ةمرتب يدييأت يل عامليجه تحلينت – 3جدول 

  نشانگر  نماد  سازه
 يبار عامل
  استاندارد

ة آمار
t  

  يطيمح ستيز يها طرح ياجرا
E1 ۴۵/۱۳  ۶۸/۰*  ...) و کمپوست(افت زباله يباز  
E2 ۵۴/۱۴  ۷۲/۰*  اقدامات حفاظت از جنگل  
E3  ۰۹/۹  ۴۹/۰*  ست منطقهيط زيحفظ مح برایتالش مردم  

روستا و وجود افراد  يمشارکت اهال
 های و سازمان يمحل يو نهادها
  ستيط زيمح يحام يدولت

E4 
 ها برای ياريشوراها و ده يهمکار

  ۲۷/۱۳  ۶۵/۰*  حفظ منطقه

E5 ۲۷/۱۱  ۵۷/۰*  ست توسط زنان روستايط زيمح يرنگهدا  

E6 
ط يحفظ مح يجلسات همگان ييبرپا

  ۴۱/۱۳  ۶۶/۰*  ستيز

E7 
 يشورا برا یاران و اعضايتالش ده

  ۰۲/۱۰  ۵۲/۰*  بهبود منطقه

 يوجود اعتقادات و باورها
  يمحيط ستيز

E8 ۷/۸  ۵۵/۰*  وانات جنگلياعتقاد به کشتن پرندگان و ح  
E9 ۳۷/۱  ۰۷/۰  ع درختان جنگلاعتقاد به قط  

E10 
 و ييايميش ياعتقاد به مضرات کودها

  ۷۹/۷  ۴۷/۰*  سالمت يبرا آفات دفع سموم

نه يالزم در زم يهاارائه آموزش
عليه اقدامات مخرب  يامدهايپ

 زيست طيمح

  

E11 
 يجيو ترو يآموزش يهاکالس ييبرپا

  ۶۱/۸  ۴۹/۰*  انييروستا يبرا

E12 
به  يطيمح ستيآموزش مطالب ز
  ۱۹/۱۱  ۶۳/۰*  آموزان دانش

E13 
آموزش  يها دوره يبرگزار

  ۹۳/۹  ۵۶/۰*  زنان روستا يبرا يطيمح ستيز

 يو دانش بوم يقبل اربوجود تج
  در روستا يطيمح ستيز

E14 
ت يفعال در ييايميش ياستفاده از کودها

  ۳۵/۹  ۵۱/۰*  يکشاورز

E15 
مبارزه با  برای يسنت يهااستفاده از روش

  ۴۴/۹  ۵۱/۰*  مزارع يبرا يوانيح يا کودهاي آفات و

E16 ۸۹/۱۲  ۶۶/۰*  يبوم يها دام از حفاظت تياهم  

E17 
 توسط طيمح يآلودگ از يريجلوگ

  ۵۹/۱۳  ۶۹/۰*  انگردشگر

E18 
از انقراض جانوران در  يريجلوگ

  ۴۵/۱۰  ۵۶/۰*  معرض خطر انقراض

E19 

- جاذبه( روستا يعياستفاده از منابع طب

، برداشت شن و ماسه، يگردشگر يها
  درآمد کسب يبرا...)  چوب و

*۴۳/۰  ۷۹/۷  

  داري در سطح يک درصد  معني *

   قيتحق يها افتهي: خذأم
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جـز   شود که بار عـاملي کليـه نشـانگرها بـه    هاي حاصل، مشاهده ميبا توجه به يافته
يـک   يدار يدر سـطح معنـ   يارزش آمـار  يدارا» جنگل به قطع درختان اعتقاد«نشانگر 

يادشده را هاي توانايي سنجش شاخص عوامل مورد بررسيکليه  رو، از اين. درصد است
بـه   اعتقـاد «جـز   بـه مورد استفاده  يها شاخص قابل قبول بودن تطابقمفهوم  دارند، که به
در جـاي خـود    همالبته اين مورد  ست،ا با زيربناي مفهومي تحقيق »جنگل قطع درختان

عدم تجـانس بـين    اين توانمي ة حاضر،اما در مقال ؛دارد تر نياز به بررسي و تحليل کامل
وضعيت موجود و وضعيت مورد نظر در مدل مفهومي را براي قطع درختـان بـه سـطح    

بـر اسـاس نتـايج، نشـانگرها داراي بارعـاملي      . اقتصادي و مسائل پيرامون آن نسبت داد
. هاي خود دارنـد  با سازه دار فة مربوط به خود هستند و تعامل معنیلؤبر روي م دارمعني
اقـدامات  «مربـوط بـه نشـانگر     ي، بيشـترين بـار عـامل   يمحيطـ  زيست يها طرح ياجرا در

حفـظ   يتـالش مـردم بـرا   «و کمترين مقدار مربوط به نشانگر ) ۷۲/۰(» حفاظت از جنگل
مربـوط بـه نشـانگر     ي، ميزان خطا۳با توجه به شکل . است) ۴۹/۰(» محيط زيست منطقه

 مهـم نکتـة  دهندة ايـن   نشان است،دست آمده  به ۴۸/۰برابر با » ت از جنگلاقدامات حفاظ«
   .دهد يرا توضيح م» يمحيط زيست يها طرح يااجر«واريانس سازة  ۵۲/۰که اين نشانگر 
 هـای  و سازمان يمحل يروستا و وجود افراد و نهادها يمشارکت اهال« ،دوم ةدر ساز

 يجلسـات همگـان   ييبرپـا «نشـانگر   به ين بار عامليشتريب ،»ستيط زيمح يحام يدولت
 یاران و اعضـا يـ تالش ده«نشانگر  بار عاملی بهن يترو کم) ۶۶/۰(» ستيط زيحفظ مح
مربـوط   يزان خطـا يـ ز مين سازه نيدر ا. دشو مربوط می) ۵۲/۰( »بهبود منطقه يشورا برا
 دسـت آمـده   بـه  ۵۶/۰برابر بـا  » ستيط زيحفظ مح يجلسات همگان ييبرپا«به نشانگر 

 يمشارکت اهال«انس سازه يوار ۴۴/۰ يادشدهمهم که نشانگر نکتة ن يا ةدهند ست، نشانا
را  »سـت يط زيمحـ  يحـام  يدولتـ  های و سازمان يمحل يروستا و وجود افراد و نهادها

ـ ن »يستيط زيمح يوجود اعتقادات و باورها«در سازه . دهد يح ميتوض ن بـار  يشـتر يز بي
را  ين بـار عـامل  يترو کم) ۵۵/۰(» جنگل و حيوانات کشتن پرندگان اعتقاد به«را  يعامل
در  يادشـده ان ذکر اسـت کـه نشـانگر    يشا. دارد) ۰۷/۰( »اعتقاد به قطع درختان جنگل«

در سـازه  . اسـت  يفاقـد ارزش آمـار   »يمحيطـ  ستيز يوجود اعتقادات و باورها«سازه 
نشـانگر   ،»يستزمحيط  عليه هاي الزم در زمينه پيامدهاي اقدامات مخربارائه آموزش«
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گـاه  يدر جا ۶۳/۰ يبا بار عـامل  »آموزانبه دانش يطيمح ستيآموزش مطالب حفاظت ز«
 يو دانـش بـوم   يقبل اربوجود تج«ج، در سازه يبر اساس نتا. نخست قرار گرفته است

 طيمحـ  يآلـودگ  از يريجلـوگ «را نشانگر  ين بار عامليشتريب ،»در روستا يطيمح ستيز
  .به خود اختصاص داده است) ۶۹/۰(» انگردشگر توسط

قرار  يبرازش مدل مورد بررس يها برازش مدل، شاخص ينان از خوبيبه منظور اطم
  .ده استآم ۴برازش در جدول  ييکوين يهاج شاخصينتا. گرفت

  يريگ برازش مدل اندازه ييکوين يها شاخص - ۴جدول 

  آمده دست ر بهيمقاد  مقدار مطلوب  شاخص

  ۵۵/۴  ۳کمتر از   يبه درجه آزاد دو کی نسبت

RMSEA ۰۵/۰<  ۰۹۸/۰  

CFI ۹/۰>  ۹۰/۰  

NFI ۹/۰>  ۸۸/۰  

NNFI ۹/۰>  ۸۸/۰  

IFI ۱-۰  ۹۰/۰  

RMR ۰۵/۰>  ۰۸/۰  

GFI  ۹/۰>  ۸۴/۰  

AGFI  ۹/۰>  ۷۹/۰  

  قيتحق يها بافته: مأخذ

  . برآورد است يمناسب بودن نسب ةدهند برازش مدل نشان يها ج، شاخصيبا توجه به نتا

ل ياز تحل ،يمحيط ستيز يداريها بر پار سازهيثأت يبه منظور بررسدر مرحله بعد، 

، )5و جدول  7و  6 يهاشكل( آنج يبر اساس نتا مرتبه دوم استفاده شد كه يدييأت يعامل

. دهنديدار نشان م اي معني گونه ق اثر خود را بهيمورد مطالعه در مدل تحق يهاسازه

 يداريسنجش پا ةدهند ليتشك يهاهساز يدار ، با توجه به معنيساختار مدل

 يها از نظر آمارن سازهيرش ارتباط بيپذ يقابل قبول برا ييبناريز ي، دارايمحيط ستيز

و  يمحل يروستا و وجود افراد و نهادها يمشاركت اهال«دو نشانگر  ،5طبق جدول . است

 يها طرح ياجرا«و ) 57/0 يبا بار عامل( »ستيط زيمح يحام يدولت هاي سازمان

 يداريدر سازه پا ين بار عامليشتريب يدارا ،بيترت ، به)56/0 يبا بار عامل( »يمحيط ستيز
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 راستايتواند در يكه م يثرؤانگر آن است كه عوامل ميجه بين نتيا .هستند يمحيط ستيز

 يهمكاراند از  عبارتاز نظر مردم  ،گذار باشدريار تأثيست روستا بسيط زيبهبود مح

 ييبرپا ،نيهمچن ست ويط زيحفظ مح يبرا ييد بر زنان روستايها، تأكياريشوراها و ده

ن بود كه با مشاركت و ياعتقاد بر ا ،در واقع .ستيط زيحفظ مح يبرا يجلسات همگان

  .ست وجود دارديط زيمح يامكان كاهش آلودگ ،روستا يان اهاليدر م يهمكار

  

  تانداردحسب مقدار بار عاملي اس بر هابندي سازهرتبه -۶ شکل

  

  tها بر اساس آزمون بندي سازهرتبه -۷ شکل
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وجود « يمرتبه دوم نشان داد كه نشانگرها يدييأت يل عامليج تحلينتا ،نيهمچن

هاي الزم در زمينه پيامدهاي اقدامات ارائه آموزش«، »يمحيط ستيز ياعتقادات و باورها
 در يمحيط ستيز يبوم دانش و يقبل اربتج وجود«و » زيست محيط عليه مخرب

ت در سازه ياهم يبعد يها ، در رتبه38/0و  43/0، 47/0 يبا بار عامل ،بيترت ، به»روستا

 يدارا يادشدهب يضرا يان ذكر است كه تماميشا. دارندقرار  يمحيط ستيز يداريپا

  .نددارت ياهم يمحيط ستيز يداريبوده و در سازه پا يارزش آمار

  مرتبه دوم يدييأت يل عامليج برآورد تحلينتا - ۵ جدول

  نشانگر  نماد  سازه
 يبار عامل

  استاندارد
آماره 

t  

 

 يداريپا

  يمحيط ستيز

F1 ۷۴/۱۵  ۵۶/۰  يمحيط ستيز يها طرح ياجرا  

F2 
 يمحل يروستا و وجود افراد و نهادها يمشارکت اهال

  ستيط زيمح يحام يدولت های و سازمان
۵۷/۰  ۴۷/۱۷  

F3 ۳۸/۱۳  ۴۷/۰  ييطمح ستيز يوجود اعتقادات و باورها  

F4 
اقدامات  يامدهاينه پيالزم در زم يهاارائه آموزش

  ستيزعليه محيط مخرب 
۴۳/۰  ۹۷/۶  

F5 ۰۵/۱۳  ۳۸/۰  روستا در يمحيط ستيز يبوم دانش و يقبل اربتج وجود  

  هاي تحقيق بافته: مأخذ

الش افت زباله، اقامات حفاظت از جنگل، تيمانند باز يق، عوامليج تحقيبر اساس نتا

ست توسط زنان روستا و يط زيمح يست منطقه، نگهداريط زيحفظ مح برايمردم 

بهبود  يان برايگو ه پاسخيكل سويشورا از  ياران و اعضايتالش ده ،نيهمچن

  .اند د قرار گرفتهيكأمنطقه مورد ت يطيمح ستيز

  گيري و پيشنهادهاتيجهن

ـ يبا ،است که امروزه ين مسائليتردار از مهميتحقق توسعه پا ـ . ن توجـه شـود  داد ب ن يدب

روسـتا،   در يطـ يمحسـت يز هـاي طرح اجراي الب عواملقه در يگو نوزدهتعداد  ،منظور

 يهـا و سـازمان  يمحلـ  يوجود افراد، نهادها روستا و ياهال يتمام يمشارکت و همکار
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ــ ــة، يمحيطــ ســتيز ي، وجــود اعتقــادات و باورهــاســتيط زيمحــ يحــام يدولت  ارائ

ـ اقـدامات مخـرب عل   يامدهاينه پيزم الزم در يها آموزش وجـود   و ،سـت يط زيه محـ ي

بـر اسـاس   . رفته اسـت يصورت پذ در روستا يمحيط ستيز يو دانش بوم يقبل اربتج

 يداريـ سـنجش پا  يه بـرا يـ گو، هجـده  يه مورد بررسـ يگو نوزدهان يق، از ميج تحقينتا

 يتمـام  ريهمکـا  و مشارکت. دشدند ييدهستان سراوان تأ يدر روستاها يطيمحستيز

ـ پا بـه  يابيدسـت  بـراي  ضروري و الزم هايسازه از روستا ياهال  يطـ يمح سـت يز داريي

 از يکي به عنوان زين ديييتأ يعامل ليتحل اساس بر حاضر، قيتحق که در است ييروستا

 .گرفت قرار دييتأ مورد ييروستا يطيمحستيز دارييپا سنجش هاين شاخصيتر مهم

ـ را بـه عنـوان    يعموم مشارکت توسعه زين) ۲۲( ييراس و ياصفهان زمينه، نيهم در ک ي

ـ پا بـرداري بهـره  و ايـ اح حفاظـت،  توسـعه،  نـد يفرا در افـت يره  و يعـ يطب منـابع  داري

 يطـ يمحسـت يز دارييـ ق، پايـ ج تحقيمطابق با نتا ،نيهمچن. اند ذکر کرده يطيمح ستيز

 به .ستين يخاص قشر به مختص و طلبد يم را نهادها و ياهال يتمام مشارکت و حضور

 حفـظ  و مشـارکت  بـه  نسـبت  تيولئمسـ  احساس ياهال تمام که يزمان تاديگر سخن، 

    .افتي نخواهد تحقق يطيمحستيز دارييپا باشند، خود نداشته ستيز طيمح

 هـاي  شـاخص  از يکـ ي روسـتا  در يطيمحستيز يقبل اربتج و يبوم دانش وجود

ـ تأ يلعـام  ليـ تحل جينتـا  کـه  است يطيمحستيز دارييسنجش پا آن را در  دي نقـش يي

    .د کردييأت يطيمحستيز دارييپا

ارائـه   ،آورده فـراهم  يمحيطـ  سـت يز داريپا توسعه براي را نهيزم که يعوامل گريد از

 در کـه  اسـت  سـت يط زيه محياقدامات مخرب عل يامدهاينه پيالزم در زم يهاآموزش

ـ پا سـنجش  هـاي مهـم  شاخص از يکي عنوان به ،ق حاضريتحق  يمحيطـ  سـت يز داريي

    .قرار گرفت دييتأ مورد ييروستا

هـای   يکـی ديگـر از شـاخص    روسـتا  در يمحيط ستيز يو باورها وجود اعتقادات

 نيا که داد نشان ديييتأ يعامل ليتحل جينتا .است يطيمحستيز داريپا توسعه بسترساز

 فتهاي نيسه ايمقا. است دييتأ مورد و مناسب يطيمحستيز دارييپا براي سنجش سازه

طرفـداران   از ارييبسـ . مشابهت دارد يتا حد) ٤(و همکاران  يگراوندج پژوهش يبا نتا
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ـ با تنهـا  نـه  يطـ يمحسـت يز هاياستيس که ندباور نيا بر ستيز طيمح  تيـ جامع از دي

 اسـت  ياتياخالق و ينيد فرهنگ هايتيحما مستلزم هاآن اجراي باشند، بلکه برخوردار

 به باور اين طرفداران محيط زيسـت،  .ندرويمشمار  به يطيمح هاي ربناي حفاظتيز که

 ارتبـاط  دادن دسـت  از و دارد ستيز طيمح از حفاظت در يخيتار نقش يمذهب اخالق

   .است دهکر را دشوار آن حفاظتعت يطب با معنوي

 يطـ يمحسـت يز يداريـ در پا يکـه عوامـل متعـدد    گفـت توان يم ،جيبا توجه به نتا

تـوان  يمـ  ،ن عوامـل ياز ا کدامت هر يلت دارند که با تقودهستان سراوان دخا يروستاها

مطابق . م داديکشور تعم يير مناطق روستايد و به سايرا تداوم بخش يطيمح يدارين پايا

و  يمحلـ  يروسـتا و وجـود افـراد و نهادهـا     ي، مشـارکت اهـال  حاضـر  ج پـژوهش ينتا

سـت  يط زيبهبود مح راستایر را در يثأن تيشتريست بيط زيمح يحام يدولت های سازمان

شـوراها   يهمکار ،است که از نظر مردم منطقه شايان يادآوری.  منطقه مورد مطالعه دارد

 ييبرپـا  ،نيهمچنـ  سـت و يط زيحفـظ محـ   يبـرا  ييد بر زنان روسـتا يها، تأکياريو ده

ط يثر در بهبـود محـ  ؤم بسيار ست از جمله عوامليط زيحفظ مح يبرا يجلسات همگان

   . درون میشمار  بهست روستا يز

ـ  بر پاية کاربرد آنچه گفته شد،با توجه به  بهبـود   يو بـرا  يطـ يمح زيسـت ک مـدل  ي

  :رائه دادار را يز يشنهادهايتوان پيم ،ن منطقهياوضاع ا

ـ ربرنامـه  مراحـل  تمـام  در انييروسـتا  ةجانبـ  همـه  مشـارکت  - ۱  هـاي پـروژه  زيي

ـ اهم از آنهـا  شـناخت  و يآگـاه  مسـتلزم  ن  مشارکتيا ؛يطيمح ستيز ط يمحـ  تي

 به زييچ هر از شيب مشارکت زهيانگ .است ياجتماع و اقتصادي اتيح در ستيز

 يمختلـف زنـدگ   هـاي  عرصـه  در آنهـا  توانمندسازي به ويژه هب و يفرهنگ اقدامات

  .است وابسته

ـ  تجـارب  و يبـوم  هـاي  روشتقويـت   و شناسـايي  - ٢ ـ پا منظـور  بـه  يمحل  داريي

 .يطيمح ستيز

 تيريمد و يمحل هاي تيظرف ييشناسا از ستفادها با يمحيط ستيز هاي طرح اجراي - ٣

 .يمحل افراد و مختلف علوم توسط متخصصان ها طرح نيا
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 منـابع  ست ويط زيحفاظت از مح تياهم مورد در انييروستا يش سطح آگاهيافزا - ٤

 نارها،يسـم  قالـب  در يطـ يمحسـت يز هـاي  ه آمـوزش يسـا  در يآگـاه  نيا ؛يعيطب

سـطح   ارتقـای  در يعموم يها نقش رسانه. شوديم جاديا هاييآ گردهم و ها همايش
  . قابل انکار استريز غيافراد ن يطيمحستيز دانش و اطالعات

  . منطقه در ستيز طيمح حفظ بارةدر موجود يباورها و ت اعتقاداتيو تقو ييشناسا - ٥
 افـراد  توسـط  ت آنيريو مـد  يطـ يمحسـت يز يردولتيغ و يدولت هاي تشکل جاديا - ٦

 هـا در  تشـکل  گونـه  ايـن  جاديا ها؛ تشکل نيا در تيه عضوب ياهال قيتشو و يمحل

  .خواهد بود ثرؤم اريبس يمحل افراد يطيمح ستيز هاي نگرش يدهشکل

  يادداشت 
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