




ناظر عالی:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین /ابوالفضل یاری

پژوهشـــنامه 
مطالعـــات کاربــردی



ناظر عالی: دکتر ابوالفضل یاری سیس
ناظر اجرایی: هادی صادق دقیقی

ویراستار علمی: دکتر فریبرز محمدهادی
تنظیم: حسین مساح زاده، محمدمهدی قدیری

گرافیک و صفحه آرایی: مرضیه حمیدی زاده
شابک: 978-622-7549-91-1 

چاپ: نوبت اول - 1400
شمارگان: 100 نسخه

هــادی  اجرایــی  ناظــر  ؛  یاری ســیس  ابوالفضــل  علمــی  کاربردی/ناظــر  مطالعــات  پژوهشــنامه  پدیــدآور:  نــام  و   عنــوان 
صادق دقیقــی؛ ویراســتار علمــی فریبــرز محمدهــادی؛ ]صاحــب اثــر [ ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان قزویــن.

 مشخصات نشر: قزوین: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، واحد قزوین  ، 1400.  
 مشخصات ظاهری:   ۳90ص.  

 شابک:  978-622-7549-91-1  
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 موضوع:   قزوین )استان(  -- اوضاع اقتصادی 
 Qazvin )Iran: Province(-- Economic conditions

 موضوع:   قزوین )استان(   -- اوضاع اقتصادی -- آینده نگری 
 Qazvin )Iran: Province( -- Economic conditions -- Forecasting

  قزوین )استان(   -- اوضاع اجتماعی 
 Qazvin )Iran: Province(-- Social conditions

  قزوین )استان(   -- اوضاع اجتماعی -- آینده نگری 
   Qazvin )Iran: Province( -- Social conditions -- Forecasting

 شناسه افزوده: یاری سیس، ابوالفضل، 1۳54 -  
 شناسه افزوده: صادق دقیقی، هادی،   1۳59 -   

 شناسه افزوده: محمدهادی، فریبرز،   1۳54 - ، ویراستار 
 شناسه افزوده: جهاد دانشگاهی. سازمان انتشارات. واحد قزوین

Press Organization Jahade Daneshgahi Ghazvin Branch    :شناسه افزوده 
 شناسه افزوده: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

   HA 4570/2 :کنگره  رده بندی 
 رده بندی دیویی:۳15/5۳6     

کتابشناسی ملی:  8662045     شماره 
کتابشناسی: فیپا  اطالعات رکورد 

انتشــــــــــــــــــــــــارات
جݠهاددانشــگاهی
قـــــــــــــــــــــــــــزویـــــــــن

ســازمان مدیریــت  و برنامه ریــزی اســتان قزویــن
مدیریــت مرکــز آمــوزش و پژوهش هــای توســعه و آینده گری

پژوهشنامه مطالعات کاربردی

مصوبه شورای شعبه انتشارات جهاددانشگاهی قزوین
ناشر:انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
کلیـــــــــــــه حقـــــــــــــوق محفـــــوظ اســـــت©



3 .............................. کیفی پسماندهای صنعتی استان قزوین کمی و  شناسایی و بررسی 
کاریاب حمید 

گردشگری استان قزوین با تکیه بر مناطق ویژه............................. 27 طرح تدوین توسعه 
حامد رحمانی

61 ............................ گوسفند نژاد شال با نژاد رومانف بر عملکرد تولیدی تاثیر آمیخته گری 
محمد حسین هادی تواتری

87 ......................................... بررسی رقابت پذیری محصوالت تولیدی استان قزوین
کبری مقدم بیت اله ا

اندازه گیری وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت...... 111
بیژن نظری

بررســی پســماندهای معــادن و واحدهای فرآوری اســتان قزوین باهــدف ارائه راهکارهــای مدیریتی و 
عملیاتی....................................................................................... 149

رحمان احمدی

171 ..... کالن، میانی و خرد بررسی و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی  استان قزوین در سه سطح 
کم قاسمی حا

193 .................................................. اندازه گیری وضعیت عدالت در استان قزوین
حمید عزیزمحمدلو

کشور................................................... 227 ارائه الگوی وصول عادالنه مالیات در 
امیر محمدزاده

فهرست



بررســی شــیوه های حمایــت از صدمــه دیدگان حوادث و مخاطرات  بخش کشــاورزی اســتان قزوین از 
251............................................................................ دیدگاه بهره  برداران

ولی اله رسولی

269 ....................... کم آبی: مطالعه موردی دشت قزوین رفتار سازگاری بهره برداران در برابر 
مسعود بیژنی

کید بر نیازسنجی و تعیین اولویت های اجتماعی  سنخ شناسی نواحی حاشیه نشین استان قزوین با تا
283 ................................................................................... و اقتصادی

علی رشید شمخال

تدویــن الگــوی تامیــن مالی بــرای نوســازی بافت  های فرســوده با رویکــرد سیاســت  گذاری تامین مالی 
مسکن شهر قزوین............................................................................ 311

روح  اهلل بیات

بررســی اثر لیزر هایپرترمیا بر رده ســلولی ســرطان پســتان )MCF-7( با اســتفاده از نانومیله های طال 
337 .................................................)SH-PEG7500-NH2( متصل به پلی لینکر

حسین احمدپور یزدی

355 ........................................... بررسی و شناسایی قنات های شهرستان بوئین زهرا
مصطفی ده پهلوان



پیشگفتار

پیشگفتار

در جهان امروز، توجه به پژوهش یکی از اصلی ترین مولفه های پیشرفت در هر جامعه ای به شمار 
مــی رود. درواقع، دســتیابی به توســعه در زمینه های مختلف به نوعی نیازمند فراهم شــدن بســتر 
گردد.  پژوهشــی در آن حــوزه اســت تا بنیان مســتحکمی برای هر حرکــت روبه جلو در آینــده ایجاد 
کــه در تمــام عرصه هــا نیــاز به بهینه ســازی مــداوم وجــود دارد، پژوهش مســتمر  همچنیــن، ازآنجا
گام های آتی نیز یاری رسان سیاست گذاران  کمک به پایه ریزی دقیق توسعه، در  می تواند عالوه بر 
که در حال قدم برداشــتن در مســیر  کشــوری همچون ایران نیز  باشــد. با توجه به این ضرورت ها، 
توســعه اســت، می تواند با بهره گیری از ظرفیت های پژوهشــگران توانمند در هر حوزه، این مســیر 
را با ســرعت بیشــتری بپیماید. در این راســتا، با برقراری ارتباط موثر میان دســتگاه های اجرایی و 
محققین، می توان به پاســخ های مناســبی برای مســائل موجود در هر بخش دست یافت. در این 
که طی سال های 97 تا 98 از محل اعتبارات  ح های پژوهشی  مجلد، مقاالت استخراج شده از طر
پژوهشی ماده )56( قانون الحاق )2( در دستگاه های اجرایی استان قزوین به انجام رسیده، ارائه 
کتاب، اشــاعه یافته های پژوهشــی در حوزه های مختلف به منظور  می شــود. هدف از انتشــار این 
کمک به سیاست گذاری علمی در نهادهای مختلف  بهره برداری دستگاه های مربوطه و همچنین 
است. امید است به یاری خداوند متعال، این پژوهشنامه بتواند جهت ترویج فرهنگ پژوهش در 

میان سازمان ها و تصمیم گیری دقیق و تخصصی در هر حوزه، مفید واقع شود.

ابوالفضل یاری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین 





چکیده1
مدیریــت نامناســب و غیراصولی پســماندهای صنعتی می توانــد منجر به از بین رفتــن منابع انرژی 
گــردد. از این رو مدیریت اینگونه پســماند  کشــاورزی  ک، هوا و محصوالت  و آلودگــی منابــع آب، خــا
مورد توجه سازمان های ملی و بین المللی است. باعنایت به اهمیت فوق، مطالعه حاضر باهدف 
کیفی پســماندهای صنعتی در صنایع مســتقر در اســتان قزوین انجام پذیرفت.  کمی و  شناســایی 
کاسپین، آبیک،  تعداد 280 واحد صنعتی در شهرک های مختلف صنعتی استان ازجمله البرز، لیا، 
حیدریه، آراســنج، خرمدشــت، حکیمیه و بویین زهرا در 9 دســته صنایع غذایی، صنایع نســاجی 
کانی  ک، صنایــع چرم، صنایع ســلولزی، صنایع فلزی، ماشین ســازی الکترونیــک، صنایع  و پوشــا
غیرفلزی، صنایع شیمیایی، صنایع دارویی و بهداشتی و صنایع بازیافت انتخاب شدند. همچنین 
پسماندهای تولیدی تعداد 4 تصفیه خانه فاضالب صنعتی مستقر در استان موردبررسی قرار گرفت. 
کیفی از پرسشنامه طراحی شده توسط تیم تحقیق استفاده شد. در این پرسشنامه  جهت بررسی 
نحــوه نگهــداری، حداقــل ســازی، بازیابــی، بازیافــت، جمــع آوری، انتقــال، تصفیــه، دفــع نهائــی، 
فناوری های مورداستفاده در مدیریت و ارزش اقتصادی پسماندهای صنعتی موردبررسی قرار گرفت. 

گروه مهندســی بهداشــت محیط، دانشــکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، قزوین، ایران، نویسنده مسئول:    -1
hkaryab@gmail.com

شناسایی و بررسی کمی و کیفی 
پسماندهای صنعتی استان قزوین

کیفی  پسماندهای صنعتی استان قزوین کمی و  شناسایی و بررسی 

حمید کاریاب1
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کنوانسیون بازل صورت پذیرفت. در این مطالعه در تدوین  تصمیم گیری در خصوص نوع بر اساس 
پرسشــنامه بومــی جمع آوری اطالعــات مرتبط با مدیریت پســماندهای صنعتی، پرسشــنامه ای با 
کــه در آن در 4 حیطــه معیارهای عمومــی واحدهای صنعتــی، نحوه  گویــه حاصــل شــد  تعــداد ۳7 
مدیریــت پســماند، ارزش اقتصــادی پســماند و امکانــات و تجهیــزات مدیریــت پســماند بررســی 
گستره وســیعی از پسماندها  شــدند. پســماندهای ویژه شناســایی شــده در صنایع اســتان شــامل 
ک بود. بیشــترین پســماند ویژه شناسایی شده مربوط به صنایع شیمیایی بود به نحوی که  خطرنا
کیلوگرم در ماه به دســت آمد.  گــروه تولیدی برابر بــا 18500±4560  میانگیــن تولیــد پســماند در این 
مهم ترین ریســک ســالمتی و زیست محیطی تولید اینگونه پسماندها مربوط به تولید، تلنبار و دفع 
پســماندهای شــیمیایی و همچنین لجن بود. در بررســی غلظت فلزات ســنگین نشــان داده شده 
کیلوگرم لجن( در پســماندهای  که ســرب در باالترین غلظت )تا مقادیر بیش از 1000 میلی گرم در هر 
کــروم در نمونه های آنالیز شــده شناســایی  کادمیــوم و  ویــژه حضــور دارد. پــس از ســرب بــه ترتیــب 
که  کولوژیکی و زیســت محیطی مواجهه با فلزات ســنگین نشــان داد  شــد. اجــرای ارزیابــی ریســک ا
دفــع لجــن تصفیه خانه هــای فاضــالب صنعتــی اســتان تهدیدی بســیار جدی برای محیط زیســت 
کنین ایجــاد می کنــد. در این خصوص نســبت مخاطــره )Quotient Hazard( مواجهه  و ســالمت ســا
با فلزات ســنگین ســمی و به خصوص ســرب بســیار باالتر از حد قابل پذیرش برآورد شــد. همچنین 
کاربرد تکنیک ارزیابی ریسک احتماالتی و براورد ریسک نقطه ای نشان دهنده سمیت بسیار باالی 
کلیه 280 صنعت بررسی شده در  کوسیستم منطقه است. با توجه به آنکه در  فلزات سنگین برای ا
کمینه  که روشهای  این مطالعه پســماندهای ویژه در مقادیر مختلف شناســایی شد، ضرورت دارد 
ســازی تولید این پســماندها انجام پذیرد. همچنین اجرای اقدامات اصالحی برای بی خطرســازی 

پسماندهای ویزه و به خصوص لجن تصفیه خانه های فاضالب صنعتی ضرورت دارد.

کولوژیکی، مدیریت پسماند کلیدی: پسماند صنعتی، ریسک ا واژه های 

مقدمه
افزایش جمعیت و توسعه صنایع شهری و صنعتی در جهان از یک سو و دخالت روز افزون بشر در چرخه 
طبیعت از سوی دیگر سبب ایجاد مسائل جدی در بحث آلودگی های زیست محیطی شده است. آغاز 
فعالیت های انسان برای توسعه صنعت و تکنولوژی همراه با استفاده بی رویه از منابع طبیعی سبب 
بروز تاثیرات منفی و ابعاد جهانی، منطقه ای، ملی و حتی محلی شده است )گنگ و همکاران، 2016(.
کشــور محســوب  محیط زیســت و عوامل وابســته به آن یکی از مولفه های اصلی توســعه پایدار یک 



5ن ا انن ا ب ی ر کمر ا کیفر   یماکدوای ک یور ا وای اسانش

می شود. توسعه پایدار به معنی تامین نیازهای نسل فعلی بدون صدمه زدن به توانایی های نسل 
آتی برای تامین نیازهای خود اســت. عبارت توســعه پایدار در ســطح دنیا در سال 1980 هنگامی به 
که اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )IUCN( راهبرد حفاظت جهانی را  رسمیت شناخته شد 
کمیسیون برونتلند تحت  گزارش  کرد. به این ترتیب به طور رسمی برای استفاده عمومی در  منتشر 
عنــوان »آینــده مشــترک ما« معرفی شــد )بنیســتر و باتن، 2015(. توســعه و پیشــرفت صنایع یکی از 
مهم ترین عوامل رشد اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و رشد سریع جمعیت با توجه به افزایش 
سریع مواد مصرفی و در نتیجه ازدیاد مواد زائد جامد و مایع از جمله موضوعاتی است که بحرآن های 
گســترده ای را در جوامــع بشــری به وجود آورده اســت و بــه عنوان یکی از چالش هــای عمده مطرح 
است. در این بین حفاظت از محیط زیست و تامین سالمت انسانی نه تنها از ضروریات توسعه پایدار 
گن، 2015(. ح اســت )ژیمایی و ورشپا اســت بلکه به عنوان ارزش بنیادین نورد نیاز نســل امروز مطر

یکی از مشــکالت زیســت محیطی تولید و دفع انواع پســماند حاصل از فعالیت های صنعتی است. 
ایجاد شــهرک های صنعتی نقش قابل توجهی در توســعه اقتصادی و صنعتی منطقه ای و شــهری 
دارد. از جملــه مباحــث عمــده پیرامــون صنعتی شــدن، آثار و پیامدهای زیســت محیطی توســعه 
که مدیران صنایع با آن روبه رو هســتند، چگونگی به  صنعتی اســت. یکی از چالش های اساســی 
حداقل رســاندن اثرات منفی ناشــی از مدیریت پســماندها اســت. مدیریت نامناسب و غیر اصولی 
ک، هوا و  پســماندهای صنعتی می تواند منجر به از بین رفتن منابع انرژی و آلودگی منابع آب، خا

گن، 2015(. گردد )ژیمایی و ورشپا کشاورزی  محصوالت 

بــا تغییــر شــیوه زندگــی و نیازهای بشــر در اثر پیشــرفت روزافزون علم و دســتیابی بــه تکنولوژیهای 
کوسیســتم یا مــواد زائد بی خطر  مــدرن، ماهیــت بخش عظیمی از پســماندهای قابل برگشــت به ا
که آثار ســوء و مخرب  کرده اســت. به طــوری  ک تغییر  کم خطــر، بــه زباله هایــی بــا وصف خطرنــا یــا 
آن ها ابتال انســان به بیماری های ناشــناخته عصبی، ژنتیکی، سرطآن ها و غیره را به دنبال داشته 
گونه های حیات وحــش و تخریب محیط زیســت به طــرز غیرقابل  و موجــب انقــراض نســل برخــی 

برگشتی شده است )کنگ، 2018(.

ک در  ک، مدیریت حمل ونقل برون مرزی زباله های خطرنا با توجه به اهمیت پسماندهای خطرنا
سال های 1960 و 1970 به عنوان یک پدیده انبوه به دلیل مالحظات اقتصادی و سیاسی از امری 
کنوانســیون بازل  پیش پا افتاده به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شــد. در میان اســناد بین المللی، 
ک و دفع آن ها است.  کنترل حمل ونقل برون مرزی زباله های خطرنا یکی از اسناد حائز اهمیت در 
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ک و جبران آن ها نظام  کنوانسیون بازل در ارتباط با خسارات ناشی از حمل ونقل زباله های خطرنا
کرده  کنوانسیون در قالب پروتکل 2 الحاقی طراحی  مسئولیت مدنی ویژه ای را به موجب ماده 12 
کشــور ما تنها قانون مدیریت پســماند مصوب 1۳8۳ و آیین نامه اجرایی  اســت. در مقررات داخلی 
آن بــه بحــث در خصــوص، تولیــد، جمــع آوری، ذخیره ســازی، جداســازی، حمل ونقــل، بازیافت، 
پردازش و دفع پسماندها پرداخته است. بر اساس ماده 14 قانون مذکور، نقل وانتقال برون مرزی 
کنوانســیون خواهد  کنوانســیون بــازل و بــا نظــارت مرجع ملــی  پســماندهای ویــژه، تابــع مقــررات 
کلی اندیشــه های حقوق داخلی به رغم خالء قانونی در حوزه مســئولیت مدنی خســارت  بود. طور 
کم وبیش به پذیرش  کنار قواعد عام مبتنی بر تقصیر در حوزه حقوق خصوصی،  زیست محیطی در 
که با تبیین مبانی فقهی مســئولیت در  مســئولیت مطلق در این حوزه روی آورده اســت، به طوری 
این گونه خسارات بر اساس قاعده الضرر محیطی در زمره ثروت ها و اموال عمومی قرار داده شده و 
خسارت وارد بر آن را خسارت به اموال عمومی دانسته اند؛ درنتیجه ماهیت مسئولیت را به قواعد 

حقوق عمومی نزدیک تر یافته اند )کروگر، 2002(.

که مدیریت پســماندهای صنعتی یکی از شــیوه های مناســب برای ایجاد تعامل و پیوند  از آنجایی 
کاهش اثرات ســوء فعالیت های صنعتی بر محیط زیســت اســت و از  بین صنعت و محیط زیســت و 
کیفیت پسماندهای صنعتی است،  کمیت و  طرفی مدیریت مناسب آن ها مستلزم اطالع دقیق از 
کیفی پســماندهای صنعتی در صنایع مســتقر در اســتان  کمی و  ایــن مطالعــه بــا هدف شناســایی 
کولوژیکی مرتبط  قزویــن انجــام پذیرفت. همچنیــن اندازه گیری فلزات ســنگین و ارزیابی ریســک ا
کاهش حجم و وزن پســماندهای صنعتی  بــا حضــور آن ها، ارائه راهکارهای مدیریتی و فنی جهت 
کاربردی مطالعه  در اســتان و بررســی ارزش اقتصادی پسماندهای صنعتی در استان دیگر اهداف 

حاضر را تشکیل می دادند.

مبانی نظری و پیشینه
به طورکلی واژه پسماند به آن دسته از موادی اطالق می شود که هیچ نوع ارزش و یا مورداستفاده ای 
که هیچ استفاده مستقیمی نداشته و دائمًا دور  ندارند. به عبارت دیگر پسماندها به عنوان موادی 
ک نیز مواد زائد جامد یا مایعی  ریخته می شــوند، تلقی می شــوند. در این بین پســماندهای خطرنا
کیفیت فیزیکی، شــیمیایی و یــا بیولوژیکی می تواند باعث  کمیت، غلظت و یا  کــه به علت  هســتند 
افزایش میزان مرگ ومیر و یا بیماری های بســیار جدی شــوند. بر اســاس تعریف ســازمان حفاظت 
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ک به مواد زائد جامدی اطالق می شــود  محیط زیســت ایاالت متحــده EPA، پســماندهای خطرنــا
ک بــوده و یا اینکه پــس از طی مدت زمانــی موجبات خطر را برای محیط زیســت  کــه بالقــوه خطرنــا
فراهــم می کنند. این نوع پســماندها اغلب یکی از مشــخصات قابلیت انفجــار، احتراق، خورندگی، 

کنش پذیری و سمیت را دارا هستند )لیندگرن، 2018(. وا

که سبب  ک موادی هستند  همچنین مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی مواد زائد خطرنا
کوتاه مدت از قبیل ســمیت حاد از طریق بلع، تنفس، جذب پوســتی و خورندگی و ســایر  خطرات 
مخاطرات در اثر تماس با چشم و پوست و یا خطر آتش سوزی و انفجار شوند و یا آنکه باعث ایجاد 
خطرات درازمدت زیســت محیطی شــامل سمیت مزمن در اثر تماس مکرر و سرطان زایی شده )که 
در برخی موارد از تماس های حاد اما با دوره تاخیر طوالنی نیز ناشــی می شــود( و یا دارای پایداری 
نســبت به فرایندهای ســمیت زدایی1 نظیر تجزیه پذیری زیســتی و پتانســیل آلوده ســازی آب های 
زیرزمینــی و آب هــای ســطحی بوده و باعث ایجاد شــرایط مــورد اعتراض از دیدگاه زیبایی شناســی 

گردند )مختارانی، 2008(. مثل به وجود آمدن بوهای زننده و نامطبوع 

که در ســال 1985 توسط محیط زیست  ک، تعریفی اســت  یکی دیگر از تعاریف مهم پســماند خطرنا
ک بــه مواد زائــدی )اعم از  ســازمان ملــل ارائه شــده اســت. بر اســاس ایــن تعریف، پســماند خطرنا
که  کتیــو و عفونی اطالق می شــوند  گاز موجــود در مخزن( به جز مــواد رادیوا جامــد، لجــن، مایــع و 
که  گی هایی بوده  دارای فعالیــت شــیمیایی، ســمیت، خاصیت انفجــاری، خورندگی و یا ســایر ویژ
که با ســایر مواد زائــد مخلوط  بــرای ســالمتی انســان یــا محیط زیســت، به صورت تنهــا یا هنگامــی 
گی  که چهــار ویژ ک الزم اســت  شــوند، ایجــاد خطــر نماینــد. برای شناســایی یــک پســماند خطرنا
کنش پذیری )میل ترکیبی شدید( و سمیت بررسی و مشخص شود.  قابلیت اشتعال، خورندگی، وا
پســماندهای دارای خصوصیــت قابلیت اشــتعال به ســهولت آتــش می گیرند. بســیاری از رنگ ها، 
شــوینده ها، روغن ســوخته و زائــد روغنــی دارای این قابلیت هســتند. این خصوصیت هم شــامل 
ک  پســماندهای مایع و غیر مایع می شــود. pH به عنوان یک معیار، در تشــخیص پســماند خطرنا
کار می رود. پســماندهای با pH باال و پایین می توانند با ســایر پســماندها  در رابطه با خورندگی به 
که خطرات بیشتری از پسماند در حالت منفرد  کنش داده و درنهایت سبب ایجاد موادی شوند  وا
دارنــد. مــوادی بــا میــل ترکیبی زیاد نیــز ازنظر شــیمیایی ناپایدار بوده و به شــدت در معــرض هوا یا 
که به راحتی محترق می شــوند  کرده و خطرآفرین هســتند. موادی  کنش ایجاد  ســرایت رطوبت وا

1-  Detoxification
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کنش پذیر هســتند. یک  کنش شــدید، منفجر می شــوند، نمونه هایی از پســماندهای وا و یا بر اثر وا
پســماند چنانچــه در شــرایط روبــاز، در آب یــا تحت شــرایط عادی بتواند محترق شــود و یا شــدیدًا 
کــه در آب  گازهایی را  کنــش نشــان دهــد و یــا آنکه تحت شــرایط عــادی بتواند بخارات ســمی یــا  وا
گرفته می شــود. در خصوص ســمیت نیز با توجه  گروه قرار  محتــرق می شــوند ایجــاد نماید، در این 
بــه میزان معیارهای ســمیت نظیر LD50 ،LC50 و نظایر آن ها قضــاوت انجام می پذیرد. هنگامی که 
ک قرار می گیرند، ترکیبات سمی آن  ک، بدون پوشــش در تماس با محیط خا پســماندهای خطرنا
ک، در  ک، بــه درون محیــط راه یافته و به این نحــو مواد شــیمیایی خطرنا می توانــد بــا عبــور از خــا
گرفته می شود )کاتنوریا و شارما، 2020؛ ییلماز و همکاران، 2017؛ تالینلی  معرض اجزاء محیط قرار 

و همکاران، 2016(.

ک ارائه شده است. یکی از این معیارها  کنون معیارهای زیادی در طبقه بندی پسماندهای خطرنا تا
گروه تقسیم  ک به دو  که در این رابطه مواد زائد خطرنا گونه مواد است  میزان خطرات ناشی از این 
که برای محیط زیست و سالمتی انسان بسیار مخاطره آمیز هستند،  می شوند: الف( پسماندهایی 
کلره  مانند حالل های آلی یا مواد قابل اشتعال با نقطه اشتعال پایین، سموم دفع آفات، ترکیبات 
کمیت در مقیاس انبوه  کمتری دارند ولی ازنظر  که خطرات بهداشتی  و1PCBs و ب( پسماندهایی 
ک می شوند. موادی مانند سرباره های فلزدار، زائدات معدنی، فسفوژیپسوم یا لجن آهک  خطرنا
ک بر اساس روش پیشنهادی  گروه قرار می گیرند. روند دیگر تقسیم بندی مواد زائد خطرنا در این 
که مواد زائد  توســط UNEP اســت. این طبقه بندی بر اساس نوع ماده زائد و صنعت و یا فرایندی 
که  ک در آن ها تولید می شوند، تنظیم شده است. یکی از مزایای این طبقه بندی این است  خطرنا
مدیران و مسئولین محیط زیست را تا حدود زیادی از نوع صنایع و فرایندهایی که باید مورد کنترل 
گروه های A تا F قرار  ک در یکی از  گاه می ســازد. بر این اســاس، پســماندهای خطرنا واقع شــوند آ
می گیرند. پسماندهای A مواد زائد غیر آلی )شامل اسیدها و قلیاها، مواد زائد سیانیددار، محلول ها 
 B گروه و لجن های حاوی فلزات ســنگین، مواد زائد آزبســت، سایر مواد زائد جامد(، پسماندهای 
مواد زائد روغنی )شامل زائدات فراورش، استفاده و یا نگهداری روغن های معدنی(، پسماندهای 
گــروه C مــواد زائــد آلــی )شــامل حالل هــای هالــوژن دار، حالل هــای غیــر هالوژنــه دورریــز شــونده، 
مــواد زائــد PCB، مــواد زائد رنــگ و رزین ها، مواد زائــد آفت کش ها، مواد زائد شــیمیایی آلی دیگر(،
کی  گروه D مواد زائد آلی فســادپذیر )شــامل مواد زائد ناشــی از تولید روغن های خورا پســماندهای 
کم خطر پر مقدار )شــامل  گروه E مواد زائد  کشــتارگاه ها، دباغی ها(، پســماندهای  و زوائد حاصل از 

1-  PolyChlorinated Biphenyls
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کســترهای فرار ناشــی از ســوخت های فســیلی،  گاز، خا گل های حفاری ناشــی از اســتخراج نفت و 
گــروه F مواد زائد متفرقه )مشــتمل بر مواد زائد  زوائــد معدن و ســرباره های فلز دار( و پســماندهای 
کن تجاری  کز خرده فروشی و اما گذشــته ناشی از مرا عفونی، مواد شــیمیایی فاســد شده و یا تاریخ 
 .)2009 ،USEPA( هســتند )کز صنعتــی و یا تحقیقی و غیره متفرقــه، مــواد زائد آزمایشــگاه های مرا
یکــی دیگــر از روش هــای معتبــر بین المللــی جهــت طبقه بنــدی و مدیریــت پســماندهای ویــژه و 
کنوانســیون بازل است. بر اساس این رهنمود بین المللی پسماندهای  ک اســتفاده از مفاد  خطرنا
حاصــل از انــواع صنایــع بر اســاس نــوع فعالیت تولیدی و ســایر فعالیت های انســانی و بــا توجه به 
 Y گــروه با عالمــت اختصاری ک و ســایر خواص مضــر زیســت محیطی در 45  ماهیــت مــواد خطرنــا

گروه بندی می شوند )جعفرزاده، 2015(.

کلیــه پســماندهای صنعتــی ناشــی از فعالیت هــای صنعتــی اطالق  اصطــالح پســماند صنعتــی بــه 
کلیه پســماندهای  می شــود. مطابق ماده 2 قانون مدیریت پســماندها، پســماندهای صنعتی به 
گاز، نفت و پتروشیمی  ناشــی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پســماندهای پاالیشــگاهی صنایع 
و نیروگاهــی و امثــال آن از قبیــل براده هــا، ســرریزها و لجن هــای صنعتــی اطــالق می شــود )قانــون 
ک  کنترل مواد زائد ســمی و خطرنا مدیریــت پســماند، 1۳8۳(. اولیــن قوانین و مقــررات مربوط به 
کشــورهای عضو بازار مشترک اروپا وضع شد. در سال 1987 برنامه  محیط زیست  در ســال 1980 در 
ک را موردپذیرش قرار  ســازمان ملل اصول و خط مشــی مدیریت زیســت محیطی مواد زائد خطرنا
کنتــرل حمل ونقل برون مرزی ضایعات  داده و بــه دنبــال آن در ســال 1989 معاهده بازل به منظور 
کشــور جمهوری اســالمی ایران نیز از شهریور ماه 1۳71 به  که در حال حاضر  زیان آور به امضا رســید 

عضویت این معاهده در آمده  است. 

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور )بند ب ماده 192( و قانون مدیریت پسماندها 
برنامــه عملیاتی مدیریت اجرائی پســماندهای صنعتی و ویژه بایــد در صنایع انجام پذیرد. این در 
کشــور  گزارش هــا و مطالعات انجام شــده مدیریت این گونه پســماندها در  کــه مطابق  حالــی اســت 
وضعیــت چنــدان مناســبی نــدارد. مطابــق با اصــل پنجاهــم قانون اساســی در جمهوری اســالمی 
که باد در آن حیات رو به رشــدی  که نســل امروز و نســل های بعد  ایران حفاظت از محیط زیســت 
که با آلودگی  داشــته باشــند وظیفه عمومی تلقی می شود. ازاین رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن 

کند ممنوع است. محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران مالزمه پیدا 
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کاربــرد نقــش ویــژه ای را  گســتردگی  پســماندهای صنعتــی بــه دلیــل برخــورداری از مــواد ســمی و 
در ایجــاد آالیندگــی محیط زیســت و تهدیــد ســالمت انســان و حیــات ســایر موجــودات بــه خــود 
اختصــاص داده انــد. در مطالعــات مختلــف حضــور آالینده هــای مختلــف از قبیــل فــزات ســنگین 
گزنوبیوتیک در  ســمی، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقوی، ســموم آلی و بســیاری از ترکیبات 
گزارش شــده اســت و پتانســیل آن ها در تهدید محیط زیســت و ســالمت به  پســماندهای صنعتی 
گزارش  اثبــات رســیده اســت. حتی قابلیت ســمیت ژنی این پســماندها نیــز در مطالعــات مختلف 
گرفتن فرد بــا آن، از جمله  شــده اســت. میــزان ورود شــیمیایی به بــدن و چگونگی در معرض قــرار 
مهم ترین موارد در خصوص اثر یک ماده شــیمیایی بر انســان اســت. مواد شــیمیایی می توانند از 
گوارشــی و تماس پوســتی وارد بدن انســان شــوند. بــه جز موارد  طریــق مختلف از جمله تنفســی، 
خورنده )اسیدها و بازها(، اغلب مواد سمی در بدو ورود اثر مضری بر بدن نداشته، ولی می توانند 
در فرآیندهــای فیزیولوژیکــی بدن انســان شــامل جذب، توزیــع و نگهداری، انتقــال و حذف مواد، 
که ماده شیمیایی و یا محصوالت ناشی از نقل  شــرکت نمایند. برای ایجاد ســمیت، ضروری است 
و انتقــاالت بیولوژیکــی آن، در غلظــت و زمــان مشــخصی بــه نقاط بحرانــی بدن برســند. در فرآیند 
جذب، ماده شــیمیایی باید از طریق غشــاءهای موجود در ســلول های مختلف عبور نموده تا به 
که از  گردش خون برســد. میزان جذب هر ماده به پارامترهای مختلفی بســتگی داشــته  سیســتم 
آن جملــه می توان به خواص شــیمیایی مــواد، روش در معرض قرارگیری با ماده ســمی و وضعیت 
فیزیولوژیکی بدن افراد اشــاره نمود. پس از ورود ماده ســمی به جریان خون امکان راه یابی آن به 
که اصطالحا به آن فرآیند توزیع و نگهداری اطالق می شود.  قسمت های مختلف بدن محیا شده 
که از آن جمله می توان به میزان جذب و  عوامل مهمی در توزیع ماده سمی در بدن موثر هستند 
توزیع آن در بدن، مســیر در معرض قرارگیری و تمایل جذب مواد توســط بافت های مختلف بدن 
اشــاره نمود. در این مورد مقدار جریان خون در یک بافت دارای اهمیت ویژه ای اســت. به عنوان 
که مقدار جریان خون در آن نســبتا باال بوده و لــذا توانایی جذب مقدار  کبــد عضوی اســت  نمونــه 
زیادی از مواد شــیمیایی را دارا اســت. به دلیل تمایل بافت های مختلف، بســیاری از مواد ممکن 
کلــره مثل PCB ها  اســت در محل هــای مشــخصی از بــدن تجمع یابنــد. به عنوان نمونه مــواد آلی 
بــدون اینکه بر روی ســلول های چربی اثر منفی داشــته باشــند در چربی ها تجمــع می یابند )مازا و 

همکاران، 2015؛ ساریجیانیس، 2017(.

ک در طــی چنــد دهه اخیر، رشــد بســیار فزاینده ای داشــته اســت  میــزان تولیــد مــواد زائــد خطرنــا
کل مســائل زیســت محیطی  گذشــته در حــدود 50% از بــازار مربوط به  کــه طــی دو دهــه  به طــوری 
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کــه 2/5 میلیون ســایت آلــوده بالقــوه تنها  را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــرآورد شــده اســت 
کــه در حــدود 14 درصــد آن هــا دارای آلودگــی زیــاد هســتند. ژاپــن اولین  در قــاره اروپــا وجــود دارد 
که بســیاری از مــردم در اثر خــوردن ماهی هــای آلوده به  کــه بعــد از حادثــه میناماتــا،  کشــوری بــود 
ک را  کنترل پســماندهای خطرنا متیــل جیــوه تخلیــه شــده در دریا، جان خود را از دســت دادنــد، 
در دهــه ی 1960 موردتوجــه قــرار داد. در ایاالت متحــده آمریــکا قانون دفع پســماند در 1965 وضع 
گردید و در سال 1970 تحت عنوان قانون عمومی 512-91 اصالحیه ای بر آن نوشته شد. در 1976 
کنترل شــدید،  آژانس حمایت از محیط زیســت )EPA( تاســیس شــد و در این ســال یک سیســتم 
 EPA ک توســط ک بــه وجود آمد قانون تصفیه و دفع پســماند خطرنا بــرای دفــع مــواد زائد خطرنا
در 1976 به وســیله ی قانــون حفاظــت از منابــع و بازیافت تنظیم شــد و در 1980 بــه اجرا درآمد. در 
کشــور به تناســب وضعیت و نیازش، قوانینــی در رابطه  اروپــا عــالوه بر قانون 1980 بازار مشــترک هر 
کــرده اســت. در بررســی چالش های  کنتــرل پســماند و یــا حفاظــت از محیط زیســت خــود وضع  بــا 
که ســرعت رشد تولید پســماندهای صنعتی در  گزارش شده  کشــور ســنگاپور  مدیریت پســماند در 
کمینه ســازی پســماندهای صنعتی و تجاری  کشــور بیش از پســماندهای خانگی اســت و لذا  این 
کشــور معرفی شــده اســت. در  یکــی از چالش هــای اساســی در مدیریــت پســماند صنعتــی در ایــن 
کاهش  کیــد بر  ایــن مطالعــه تدوین قوانین مناســب، یافتــن روش های نویــن و جایگزین دفن و تا
در مبــدأ و بازیافــت به عنــوان اصــول اساســی غلبــه بــر چالــش پســماندهای صنعتــی معرفــی شــد 

کرمی و همکاران، 2011(. کیس و درماتاس، 2018؛  گیوتا )لیونز و همکاران، 2015؛ پانا

که 50/4% پسماندهای صنعتی در این  کشــور چین مشخص شــد  مطابق مطالعه انجام شــده در 
گرفته و 2/7% آن به طور مســتقیم به  کشــور به عنوان مواد اولیه یا انرژی مورداســتفاده مجدد قرار 
که میزان بازیافت پســماندهای صنعتی  محیط دفع می شــود. نتایج این مطالعه نشــان می دهد 
کشــور چیــن اندک اســت ضمن آنکــه میــزان به کارگیری تکنولــوژی نیــز در بازیافت مواد  در صنایــع 
کلیــه آلودگی هــای محیطــی ناشــی را پســماندهای صنعتی را  کلید  گــزارش شــد. محققیــن  انــدک 
کید نمودند تاسیس شبکه ملی مدیریت پسماندهای صنعتی و تدوین  بازیافت معرفی نموده و تا
قوانیــن بازیافــت پســماندهای صنعتــی می توانــد راهگشــای غلبــه بــر مشــکالت این بخش باشــد 

)هوآنگ و همکاران، 2006(.

کشــورهای  ک در ســال 1980 در  کنترل مواد زائد ســمی و خطرنا اولین قوانین و مقررات مربوط به 
عضــو بــازار مشــترک اروپــا وضــع شــد. در ســال 1987 برنامــه  محیط زیســت ســازمان ملــل اصول و 
ک را موردپذیرش قرار داده و به دنبال آن در  خط مشــی مدیریت زیســت محیطی مواد زائد خطرنا
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کنتــرل حمل ونقل برون مرزی ضایعات زیان آور به امضا رســید  ســال 1989 معاهــده بازل به منظور 
کشــور جمهوری اســالمی ایران نیز از شــهریور ماه 1۳71 به عضویت این معاهده  که در حال حاضر 
کشــور )بند ب ماده 192( و قانون  در آمده  اســت. بر اســاس قانون برنامه پنجم توســعه اقتصادی 
مدیریــت پســماندها برنامه عملیاتی مدیریت اجرائی پســماندهای صنعتی و ویــژه باید در صنایع 
گزارش هــا و مطالعات انجام شــده مدیریت این گونه  که مطابق  انجــام پذیــرد. این در حالی اســت 
کشــور وضعیت چندان مناســبی نــدارد. دفتر مطالعات زیربنایــی مرکز پژوهش های  پســماندها در 
کشور« اطالعاتی درباره وضعیت  گزارشــی با عنوان »بررســی وضعیت صنعت پسماند در  مجلس در 
گزارش  مدیریــت پســماند صنعتــی در ایران ارائه نموده اســت. مطابق اطالعات ارائه شــده در این 
پــس از تصویــب قانون مدیریت پســماندها، تنهــا یک درصد صنایع در شــرایط مطلوب، 20 درصد 
که حتی پس  که نشــان دهنده آن اســت  در شــرایط بهبود و 79 درصد شــرایط نامطلوب هســتند 
از تصویــب قانــون مدیریــت پســماندها، هنوز بســیاری از واحدهــای صنعتی در مدیریت پســماند 
گــزارش می افزاید بســیاری از صاحبــان صنعــت از موضــوع تصویب این  خــود مشــکل دارنــد. ایــن 
قانــون بی اطــالع هســتند، بســیاری دیگــر مفهــوم درســتی از پســماند ندارنــد. در مقابل بخشــی از 
که خاص بوده و به مدیریت نیاز دارد یا اصال دیده نشــده یا برخی موارد به دلیل  پســماند صنعتی 
مقرون به صرفــه نبــودن و هزینه بر بودن مدیریت پســماند، به دور از چشــم مســئوالن ذی ربط، به 
رودخانه هــای عمومــی یــا بیابان های اطراف ریخته می شــود )مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 

اسالمی، 1۳91(.

کشــور ایران بررســی  در مطالعات مختلفی مدیریت پســماندهای صنعتی در اســتان های مختلف 
کیفی پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی  کمی و  شده است. حیدری و همکاران )1۳94( بررسی 
کشــور ایــران به دلیل  رازی واقــع در اســتان اصفهان را به اجرا رســاندند. ایشــان عنوان نمودند در 
کننده از جایگاه مناســبی  کنتــرل  عــدم وجــود متولــی خــاص اجرایی، قوانیــن و معیارهای مــدون 
برخوردار نبوده و آمار دقیقی از میزان تولید این گونه پســماندها در دســت نیســت. به همین دلیل 
کیفی آن ها  کمی و  قبــل از هرگونه برنامه ریزی در خصوص پســماندهای صنعتــی باید خصوصیات 
که مقدار پســماند صنعتی غیر ویــژه بیش از 10  شــناخته شــود. یافته هــای ایــن مطالعه نشــان داد 
ک حدود 60-65 تن در روز اســت. همچنین ایشــان  هزار تن در ســال و مقدار پســماند ویژه خطرنا
کــه بیشــترین مقدار پســماند تولیــدی به پســماندهای شــیمیایی اختصــاص دارد.  نشــان دادنــد 
کیفــی و مدیریــت پســماندهای صنعتی شــهرک  کمــی و  کثیــری و همــکاران )1۳89( در بررســی  آل 
ک، %17  جــی اصفهــان توزیع فراوانی پســماندهای صنعتی مختلف را شــامل 19% پســماند خطرنا
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گزارش نمودند.  ضایعات فلزی، 12% پسماندهای آلی، 12% ضایعات الیاف و منسوجات نساجی، 
کیفی و مدیریت پسماندهای صنعتی  کمی و  شهبازی و سفیانیان )1۳94( در بررسی خصوصیات 
که ســرانه تولید پسماند صنعتی در خط تولید  در تعدادی از صنایع اســتان اصفهان نشــان دادند 
که بیشــترین آن به صنایع فلزی اختصاص داشت. ایشان  گرم در روز اســت  کارگر 9650  توســط هر 
که حدود 60 درصد پســماندهای صنعتی به فروش رســیده و صرفا 0/01 درصد آن در  نشــان دادند 
محیط رهاســازی می شــود. ایشــان مهیاســازی بانک اطالعاتی پویا را به عنوان یکی از راهکارهای 
مدیریت مناســب پســماندهای صنعتی پیشــنهاد نمودند. اوتادی و همکاران )1۳85( در بررســی 
دفن بهداشتی پسماندهای صنعتی در استان قزوین و پتانسیل آن ها، مهم ترین مشکالت در این 
ک به فلزات  حــوزه را دپوی غیربهداشــتی پســماندهای صنعتی در صنایع و آلودگی منابــع آب وخا
گزارش نمودند. ایشان با بررسی تعداد 1019 واحد تولیدی در سطح استان قزوین مجموع  سنگین 
پســماندهای بازیابی و بازیافت شــده را بالغ بر 17 هزار تن در ســال برآورد نمودند. در طبقه بندی 
کــه صنایع  کیفــی پســماندهای صنعتی در شــهر بندرعباس در ســال 1۳89 مشــخص شــد  کمــی و 
شــیمیایی و دارویــی 1% زائــدات خــود را بــه فــروش می رســانند و 45% را بازیافــت می نماینــد. این 
مطالعــه می افزایــد بــه دلیل فقدان دیــدگاه جامع و بین المللی به پســماندهای صنعتــی در ایران، 
شــرایط مدیریــت مناســبی در ایــن بخــش مشــاهده نمی شــود. همچنیــن مطابق یافته هــای این 
ک را موجب شده  مطالعه جمع آوری توام پسماندها در صنایع افزایش حجم پسماندهای خطرنا
و لــذا مجمــوع هزینه هــای مدیریت پســماند افزایش یافته اســت )فیضی پور و همــکاران، 1۳89(. 
که  محققیــن در بررســی مدیریــت پســماندهای صنعتــی در شــهر رفســنجان نتیجه گیــری نمودند 
ک در واحدهــای صنعتــی شــهر رفســنجان به علت دفع نامناســب  مدیریــت پســماندهای خطرنــا
کارکنــان و مدیــران و برنامه جامع  کارآمــد اســت؛ بنابرایــن، ابتدا اجــرای برنامه آموزش  زائــدات، نا
کنترلی  ک در واحدهای صنعتی شهر رفسنجان و نهایتا اتخاذ تدابیر  شناسایی پسماندهای خطرنا
که تنها در 5% صنایع بررسی شده در شهر رفسنجان  گزارش نمودند  کارآمد ضروری است. ایشان 

کمینه سازی تولید پسماند صنعتی با اصالح فرآیند انجام می پذیرد )ملکوتیان و مبینی، 201۳(.

اســتان قزویــن بــه علــت نزدیکی بــه پایتخــت و دارا بــودن بیــش از ۳400 واحد تولیــدی و صادرات 
غیرنفتــی معــادل 400 میلیــون دالر، قدرت تنظیــم بازار ۳2 میلیون نفر یعنــی 40 درصد از جمعیت 
کار هســتند. این  ایران را دارا اســت. بیش از 1۳0 هزار نفر در بخش صنعت این اســتان مشــغول به 
کنون 10 شهرک و مجتمع صنعتی فعال  استان هم چنین جزء پنج استان صنعتی ایران است. هم ا
در نقــاط مختلف اســتان بخشــی از صنایع موجــود را در خود جای داده اســت. همچنین بیش از 
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که اهم آن ها عبارت از صنایع شیمیایی،  1۳00 نوع محصول صنعتی در استان در حال تولید است 
کانی های غیرفلزی، صنایع سلولزی، شوینده ها، انواع شیشه، لوازم خانگی، انواع قطعات خودرو، 
کاشی و ظروف چینی، انواع نخ، پارچه و موکت و قالی و ظروف بسته بندی، انواع  انواع سرامیک، 
کشــاورزی و دامی اســت. لــذا از آنجایی  دارو و محصــوالت مهندســی پزشــکی، فرآوری محصوالت 
کــه مدیریــت پســماندهای صنعتــی یکــی از شــیوه های مناســب بــرای ایجــاد تعامــل و پیونــد بین 
کاهــش اثرات ســوء فعالیت های صنعتی بر محیط زیســت اســت، توجه  صنعــت و محیط زیســت و 
بــه پســماندهای تولیــدی در این صنایع و بررســی مدیریت آن هــا ضرورت می یابــد. اولین مطالعه 
جامع در خصوص پسماندهای صنعتی استان در دهه 1۳80 و توسط دکتر شکری زاده و همکاران 
که مجددا در مطالعه جامع بررســی  گذشــت زمان ضــرورت ایجاب نمود  صــورت پذیرفته اســت. با
که موضوع مطالعه حاضر بــود و در ادامه  کیفی پســماندهای صنعتی اســتان انجام پذیــرد  کمــی و 

گزارش یافته های آن ارائه شده است.

روش شناسی
گروه بنــدی و انتخــاب صنایــع جهــت مطالعــه: در ایــن مطالعه جهت شناســایی    شناســایی، 

صنایع مختلف مستقر در استان قزوین در ابتدا نام، آدرس و مشخصات صنایع مستقر در استان 
گروه بندی صنایع شناســایی شــده  قزویــن از ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اخذ شــد. جهت 
در اســتان از الگوی طبقه بندی 10 دســته ای ارائه شــده در ســال 1۳97 توســط ســازمان حفاظت 
گــروه از صنایع  که از هر  کشــور اســتفاده شــد. ایــن الگو این امــکان را فراهم می کنــد  محیط زیســت 
گیــرد. همچنین باعــث تخفیــف برخــی محدودیت های  تعــداد نمونــه بیشــتری موردبررســی قــرار 
مطالعــه، نظیــر غیرفعــال بودن یــا تعطیلی برخــی از صنایع، می شــود. تنها مورد اســتثنا مربوط به 
گانه در  گروه جدا که در صورت وجود پســماندهای مشــخص به صورت یک  صنایع بازیافت اســت 
مطالعــه لحــاظ شــد؛ بنابراین مطابق در این مطالعه صنایع شناســایی شــده در 11 دســته صنایع 
ک، صنایــع چرم، صنایع ســلولزی، صنایع فلزی، ماشین ســازی  غذایــی، صنایع نســاجی و پوشــا
کانــی غیرفلــزی، صنایــع شــیمیایی، صنایــع دارویــی و بهداشــتی و صنایــع  الکترونیــک، صنایــع 
گروه بندی شدند. جهت انتخاب صنایع در این مطالعه با توجه  کشاورزی و تصفیه خانه  بازیافت، 
کلیه  گروه و به علت هزینه بســیار زیاد و غیرعملی بودن مراجعه به  به فراوانی صنایع مســتقر در هر 
کل  کارشناســان اداره  صنایــع، از روش نمونه گیــری تصادفی طبقه ای بر اســاس نظرات اجتهادی 
محیط زیســت استان قزوین نســبت به انتخاب تعداد 280 صنعت از بخش های مختلف و در بین 
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کیفیت  گانه به صورت ساختارمند و بر اساس فراوانی آن ها انتخاب و در ادامه  گروه های صنایع 11 
کمیت پسماندهای تولیدی در آن ها بررسی شدند. و 

تدویــن پرسشــنامه بومی جمع آوری اطالعــات مرتبط با مدیریت پســماندهای صنعتی: در   
کشــور ایــران از پرسشــنامه های  مطالعــات مختلــف در بررســی مدیریــت پســماندهای صنعتی در 
متعددی از جمله پرسشنامه ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست استفاده شده است. 
در این مطالعه، ضمن بهره گیری از پرسشــنامه های پیشــین، با توجه با شــرایط موجود در اســتان 
از یــک پرسشــنامه محقق ســاخته جهت بررســی نحــوه مدیریت پســماندهای صنعتی در اســتان 
اســتفاده شــد. در این پرسشــنامه نحوه نگهداری، حداقل ســازی، بازیابی، بازیافت، جمع آوری، 
گرفــت. همچنیــن در ایــن  انتقــال، تصفیــه و نحــوه دفــع نهائــی پســماندهای را موردبررســی قــرار 
گرفت. جهت تدوین این  بخش ارزش اقتصادی پســماندهای صنعتی موردبررســی و مطالعه قرار 
گام اول مولفه های تاثیرگذار در نحوه نگهداری، حداقل ســازی، بازیابی، بازیافت،  پرسشــنامه در 
جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع نهائی پســماندهای صنعتی شناســایی شــد. جهت اجرای این 
که به دنبال افراد مطلع2 است. بر این اساس با  بخش از روش نمونه گیری هدفمند1 استفاده شد 
گرفته  کارشناســان و بررســی مطالعات صورت  کیفی مبتنی بر نظر متخصصان و  اســتفاده از روش 
در خصوص پسماندهای صنعتی در جهت نیل به اهداف موردنظر، اطالعات مرتبط با معیارهای 
گویه هــای ابزار طراحی شــده شناســایی و در  کیفــی پســماندهای صنعتی  کمــی و  موثــر در بررســی 
کلی تقســیم بندی شــدند. بــرای این منظــور از نظر خواهــی متخصصــان موضوعی و  چهــار بخــش 
گویه های اولیه  کارشناسان صاحب نظر  کارشناســان مربوطه بر اساس تشــکیل پانل متخصصان و 
کیفی پســماند صنعتی شناســایی شــدند. پس از اخذ نظرات متخصصان و  کمی و  موثر در بررســی 
گویه ابزار بر اساس طیف سه قسمتی »ضروری است«، »مفید است، ولی ضرورتی  کارشناسان، هر 
گرفت و داده های به دســت آمده جهــت تعیین میزان  نــدارد« و »ضرورتــی نــدارد« موردبررســی قرار 
گرفت. در بررســی روایی صوری و محتوایی به ترتیب  روایی محتوایی و صوری مورداســتفاده قرار 
از شــاخص روایی صوری و شــاخص و نســبت روایی محتوایی اســتفاده شــد. همچنین همســانی 
کرونباخ محاســبه شــد. مرحله اول، مشتمل بر تعیین اهداف  درونی و با اســتفاده از ضریب آلفای 
تهیه ابزار بود. اطالعات مرتبط با مشــخصات عمومی واحد صنعتی، مشــخصات و نحوه مدیریت 
پســماند، ارزش اقتصادی پســماند و امکانات و تجهیزات مدیریت پســماند شناســایی و در قالب 

1-   purposeful sampling
2-   Key Informant
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یــک پرسشــنامه اولیــه در چهــار بخــش تفکیــک شــدند. بخــش اول پرسشــنامه شــامل معیار ها و 
مشــخصه های عمومــی واحدهای صنعتی، بخش دوم مربوط به ارزیابی معیارهای مشــخصات و 
نحوه مدیریت پسماند، بخش سوم مربوط به معیارهای ارزش اقتصادی پسماند و بخش چهارم 
مربــوط بــه معیارهای امکانات و تجهیزات مدیریت پســماند اســت. در مرحلــه دوم، محتوای ابزار 
گویه ها، ابــزار اولیه جهت اعالم  کــردن  تعییــن شــد. جهــت تعیین محتــوای ابزار پس از اختصاصی 
گرفت. پس  کارشــناس صاحب نظر در این زمینــه قرار  نظــرات در اختیــار تعــداد ۳0 نفر متخصص و 
کارشناســان، با تماس تلفنــی و مراجعه  گروه متخصصــان و  از ارائــه ابــزار طراحی شــده به اعضــای 
حضــوری توضیحــات ضــروری ارائــه و از ایشــان خواســته شــد تــا در مــورد میــزان ضــرورت هــر یک 
گرفتــن اهــداف مطالعه و نظر  کننــد. در مرحله ســوم، بــا در نظر  گویه هــای پرسشــنامه قضــاوت  از 
گزینه ای لیکرت  گویه هــای ابــزار انتخاب و پس از طبقه بندی، با اســتفاده از طیف 5  متخصصــان، 
ارزش  گذاری شدند. در مرحله چهارم، روایی محتوایی و صوری ابزار بررسی شده و بر  این اساس، 
گویه بر اساس طیف سه قسمتی »ضروری است«، »مفید است، ولی ضرورتی ندارد« و »ضرورتی  هر 
ندارد« بررســی و داده های به دســت آمده جهت تعیین میزان روایی محتوایی و صوری اســتفاده 
 )Content Validity Ratio( CVR شــدند. جهت تعیین روایی محتوایی از نســبت روایی محتوایی
و شــاخص روایــی محتوایــی Content Validity Index( CVI( اســتفاده شــد. جهــت تعییــن روایی 
گویه هــا، ابزار اولیه جهــت اعالم نظــرات در اختیار ۳0 نفر  کردن  محتوایــی ابــزار پــس از اختصاصــی 
گروه پانل  گرفت. پس از ارائه ابزار طراحی شــده به اعضای  کارشــناس صاحب نظر قرار  متخصص و 
کارشناســان، با تماس تلفنی و مراجعه حضوری توضیحات ضروری ارائه و از ایشــان  متخصصان و 
کنند. معیارهای  گویه های پرسشــنامه قضاوت  خواســته شــد تا در مورد میزان ضرورت هر یک از 
کاری مرتبط، حداقل 5 سال در  ورود به مطالعه افراد شــامل تحصیالت حداقل لیســانس و تجربه 
کارشناســان اداره  اســتان قزوین و تمایل به شــرکت در مطالعه بود. بر این اســاس از متخصصان و 
کل محیط زیســت، شــهرک های صنعتی، صنایع و معادن، دانشگاه علوم پزشکی، اداره پسماند و 
کارشناســان صنایع اســتان خواســته شــد تا نظرات خود را در قالب فرمت پرسشنامه تدوین شده 
گویه های پرسشــنامه 0/۳۳ لحاظ  ارائــه نماینــد. حداقــل امتیاز الزم برای پذیرش CVR هر یک از 
شــد. ســپس روایی محتوایی بر اساس نظرات متخصصان و محاسبه نسبت روایی محتوا CVR و 
شــاخص روایی محتوایی CVI محاســبه شــد )کندی و همکاران، 2019(. ســپس با توجه به میزان 
نســبت روایی محاســبه شــده از طریق قضاوت متخصصان و بر اســاس طیف ســه بخشــی لیکرت 
گویه ها  »ضــروری اســت«، »مفید اســت، ولــی ضرورتی نــدارد« و »ضرورتی نــدارد«، برای هر یــک از 
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که فاقد میزان قابل پذیرش روایی بودند، از  گویه هایی  وزن دهی و رتبه دهی شدند. در این مرحله 
گرفته شد  مطالعه حذف شدند. در این خصوص امتیاز 0/79 و باالتر مبنای پذیرش CVI در نظر 
که میزان CVI  آن ها با حداقل مقادیر توافق شــده ســازگار بودند، در پرسشــنامه نهایی  و اجزایی 
گویه ها محاسبه  باقی ماندند. میزان روایی صوری )Face Validity( ابزار با استفاده از نمرات تاثیر 
شــد. بــرای این منظور معیــار »مرتبط  بودن« به صورت مجزا در یک طیف لیکرت 4 قســمتی مورد 
گویه با تقسیم تعداد متخصصان موافق  گرفت. امتیاز شاخص روایی صوری برای هر  قضاوت قرار 
کل متخصصان محاســبه شــد. در مرحله پنجم، اجــرای اولیه آزمون  )دارای رتبــه ۳ و 4( بــر تعداد 
کــه از نظر روایی محتوایی و صوری بررســی شــده اند، در  انجــام می شــود. بــر  این  اســاس ابزار اولیه 
گروه هدف قرار داده شــدند. درنهایت در مرحله ششــم پایایی  اختیــار تعــداد محدودی از اعضای 
که  گرفت. جهت تعیین ضریــب پایایــی از روش توافقی درونی  Reliability ابــزار مــورد ارزیابــی قــرار 
گویه  همانا توافق بین مصاحبه کنندگان است، استفاده شد. در این روش ابتدا میزان واریانس هر 
و مجموع واریانس تمامی گویه  ها ابزار محاسبه کردید. همچنین جهت قضاوت در خصوص پایایی 
کرونباخ اســتفاده شــد. میــزان ضریب پایایی برابر با صفــر بیانگر عدم پایایی و  ابــزار از ضریب آلفای 
که مقدار ضریب  ضریب یک نشــان دهنده میزان پایایی 100 درصد اســت. نشــان داده شــده است 
کرونباخ باید 0/7 و بیشتر باشد تا معیار موردنظر بتواند در ادامه مطالعه باقی بماند )بونت  آلفای 
کارشناســان  و رایت، 2015(. درنهایت چک لیســت روان ســنجی شــده به صورت حضوری توســط 
کارخانه و یا نماینده مطالع  کارخانه ها و مصاحبه حضوری با مســئولین  آمــوزش دیــده با بازدید از 
که صنایــع از دادن اطالعات صحیح  کــه این احتمال وجود داشــت  آن هــا تکمیــل شــد. از آنجایی 
ح حاضر و  گاهی مســئولین صنایع از اهداف و فواید طر خودداری نمایند، لذا در ابتدا نســبت به آ

تکمیل پرسشنامه اقدام شد.

تعیین نحوه مدیریت پسماندهای صنعتی قزوین: فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماندهای   
ک از تولیــد تــا دفع نهایی بــه 8 عنصر موظــف نگهداری موقت، حداقل ســازی،  صنعتــی و خطرنــا
بازیابــی، بازیافــت، جمــع آوری و انتقــال، تصفیــه و دفــع نهایی، فروش و ســوزاندن تقســیم بندی 
شــده و پرسشــگری بــا اســتفاده از این عناصر صــورت پذیرفــت. جهت تعیین روش هــای مدیریت 
پسماندهای ویژه با استفاده از ابزار طراحی شده و بنابر پسماند ویژه تولیدی در هر یک از صنایع 
که چک لیست به صورت حضوری توسط محققین با بازدید از  پرسشگری انجام شد. بدین صورت 

کارخانه ها و مصاحبه حضوری با مسئول واحد مدیریت پسماندها تکمیل شد.
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فهرست بندی امکانات و تجهیزات موجود در مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی: در این   
کلیه مکان های  مطالعه فهرســت امکانات و تجهیزات موجود در مدیریت پســماند صنایع شــامل 
دپوی موقت، وسایل و امکانات جمع آوری و حمل ونقل پسماندها، ظروف و کیسه های نگهداری 
پســماندها، هرگونــه تجهیزات جهت مدیریت و دفع صحیح پســماندها، تعــداد هر یک از امکانات 
و تجهیــزات مدیریــت پســماند و هدف از اســتفاده از آن ها با اســتفاده از پرسشــنامه طراحی شــده 

گرفت. کارشناسان تحقیق مورد بازدید و پرسشگری قرار  توسط 

تعیین نوع و میزان تولید پسماند صنعتی در صنایع استان: بعد از انتخاب نمونه ها برای آنالیز   
کیفــی پســماندهای صنعتــی، ضمن مراجعــه و بازدید از صنایع منتخب، پرسشــنامه بومی ســازی 
کارشناس آموزش دیده تکمیل شد. در این مطالعه فعال بودن صنعت جزء  شده در استان توسط 
شــروط و الزمــه انتخاب صنعت بود. اقدام ضــروری در این مرحله انجــام هماهنگی الزم با ادارات 
کننده از طرف صنعــت و تیم مطالعه  کســب مجــوز از صنایع و معرفی نفــرات هماهنگ  ذی ربــط و 
بود. بر این اساس، سهم پسماندهای صنعتی ویژه و عادی در صنایع استان مشخص شد و اجزاء 
گروه های صنعتی مشخص شد. پس از محاسبه  تشکیل دهنده پسماندهای صنعتی در هر یک از 
پسماندهای ویژه تولید شده از طریق تکمیل پرسشنامه، اقدام به محاسبه سرانه تولید آن برای 
کــرد. الگوی حد تشــخیص  کل پســماند صنعتــی برحســب kg/month و kg/ton محصــول  بــرآورد 
کنوانســیون بازل بود. براساس الحاقیه شماره یک این  پســماندهای ویژه و عادی در این مطالعه 
گروه مختلف موردنظر قرار  گیرند در 45  کنترل قرار  که باید تحت  کنوانسیون پسماندهای صنعتی 
کد   Y و هر )Y1-Y45( نشــان داده می شــوند Y گروه ها با عالمت اختصاری می گیرند. هرکدام از این 
کنوانسیون بازل، پسماندهای  بیانگر پســماندهای حاصل از یک پروســه صنعتی است. بر اساس 
حاصــل از انــواع صنایــع بر اســاس نــوع فعالیت تولیدی و ســایر فعالیت های انســانی و بــا توجه به 
ک هســتند  ک و ســایر خواص مضر زیســت محیطی جزو پســماندهای خطرنا ماهیــت مــواد خطرنا
کد، 18 نــوع از آن ها صرفا   Y گروه گروه بندی شــدند. از 45   Y گــروه بــا عالمت اختصاری کــه در 45 
شــامل جریان پســماند هستند. جریان پســماند از مجموعه فرایندهای متنوع تولید در یک واحد 
کد Y حداقل  گاز را شــامل می شــود. یک  صنعت مشــخص ناشــی شــده و مواد زائد جامد، مایع و 
یکــی از مشــخصات خطــر نظیر ســمیت، قابلیــت اشــتعال، خورندگی و ... را داراســت. بــا توجه به 
گرفت و  مــوارد ذکر شــده هر یک از پســماندهای تولیــدی در صنایع مختلف ابتدا موردبررســی قرار 
گروه های Y قرار داده شــد. در تعیین مقدار اجزای تشکیل دهنده  ســپس در صورت ویژه بودن در 
پســماندها در هــر واحــد صنعتــی منتخــب، در مراجعــه حضــوری بــه هــر صنعت پس از تشــخیص 
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انواع پســماند شناســایی وزن آن نیز برحســب میزان تولید پســماند در طی یک ماه تعیین شــد )با 
همفکری مســئولین صنعت منتخب(. در مراجعه به صنعت منتخب اجزاء مختلف پســماند آنالیز 
و وزن شــدند. بر این اســاس سرانه تولید پسماند صنعتی در هر یک از واحدهای صنعتی برحسب 
گزارش شــد. همچنین سهم پســماندهای ویژه و عادی نسبت  کیلوگرم بر تن محصول محاســبه و 

به کل پسماندها در این بخش برآورد شد.

کیفی پســماند صنعتی در اســتان قزوین: ایجاد    کمی و  تهیه بانک اطالعاتی از خصوصیات 
کیفیت این گونه پســماند ها  بانــک اطالعاتــی از میــزان تولید پســماندهای ویــژه صنعتی و مقــدار و 
در اســتان قزوین به منظور افزایش بهره وری سیســتماتیک و بهبود مدیریت پسماند های صنعتی 
کمیت و  امری انجام پذیرفت. جهت این منظور نام صنعت، نوع فعالیت، تعداد پرســنل شــاغل، 
کیفیت پسماندهای عادی و ویژه، نحوه مدیریت )شامل جمع آوری، نگهداری، بازیافت، بازیابی، 
گســترده به عنوان  حمــل، تصفیــه(، هزینه های اقتصادی مدیریت پســماند در قالب فایل صفحه 

بانک اطالعاتی صنایع استان قزوین تهیه شد.

تعیین ارزش اقتصادی پســماندهای صنعتی در اســتان: با توجه به بررســی های انجام شده از   
مدیــران و نماینــدگان صنایــع و بازدیدهای میدانــی میزان هزینه های مدیریت پســماند در بخش 
کلیه هزینه هــای مربوط به مدیریت پســماندها شــامل میزان  صنعتــی بــرآورد شــد. بر این اســاس 
منابــع مصرفی نظیر آب، برق، ســوخت، هزینه های مربوط بــه خرید تجهیزات و امکانات مدیریت 
پسماند، هزینه تعمیرات و نگهداری دستگاه ها و وسایل مورداستفاده در مدیریت پسماند و سایر 

هزینه ها صرف شده در این خصوص تعیین شد.

ک، لجــن،    آنالیــز فلــزات ســنگین در نمونه هــای خــا ایــن مطالعــه  در  آنالیــز فلــزات ســنگین: 
ک دیاتومــه و نظایر آن انجــام پذیرفت. بــرای تهیه نمونه  کســتر، خــا پســماندهای جامــد نظیر خا
پــس از هماهنگــی صنعت، نمونه برداری به صورت مرکب انجام و در طی از نقاط مختلف نمونه به 
کنترل  گرم برداشــت شــد و در ظرف پالســتیکی با یکدیگر مخلوط و در شــرایط  میزان حداقل 250 
کامپوزیت در  گــرم از نمونــه  شــده بــه آزمایشــگاه منتقل شــد. جهت آماده ســازی نمونــه مقدار 100 
آِون خشــک و ســپس آسیاب شــده و درنهایت لجن پودری آماده شده به روش هضم اسیدی و با 
اســتفاده از اســید نیتریک برای آنالیز فلزات ســنگین آماده شد. درنهایت غلظت فلزات سنگین در 
کبالت با اســتفاده از دســتگاه جذب اتمی مدل  کادمیوم،  کروم،  نمونه مشــتمل بر ســرب، نیکل، 

گزارش شد. WFX-130 قرائت و برحسب mg/kg از جرم لجن محاسبه و 
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یافته های پژوهشی
ح به تفکیک 7/1 درصد  از بین تعداد 280 واحد صنعتی فراوانی واحدهای صنعتی منتخب در طر
صنایــع غذایــی، 4/2 درصد، نســاجی، ۳/۳ درصد صنایع ســلولزی، 26/9 درصــد صنایع فلزی، 
کانی فلزی، 24/1 صنایع شیمیایی، 4/2 درصد صنایع دارویی و بهداشتی،  11/۳ درصد صنایع 
کشــاورزی بود. همچنیــن در این  12/7 درصــد صنایــع بازیافــت و ۳/8 درصــد مربــوط بــه صنایع 
مطالعه پســماندهای تولیدی تعداد 4 تصفیه خانه فاضالب صنعتی مستقر در استان موردبررسی 
گرفــت. در تدویــن پرسشــنامه بومــی جمــع آوری اطالعــات مرتبــط بــا مدیریت پســماندهای  قــرار 
کــه در آن در 4 حیطه مختلــف معیارهای  گویه حاصل شــد  صنعتــی، پرسشــنامه ای بــا تعداد ۳7 
عمومــی واحدهــای صنعتــی، نحــوه مدیریــت پســماند، ارزش اقتصــادی پســماند و امکانــات و 

گویه بودند. تجهیزات مدیریت پسماند به ترتیب واجد 9، 1۳، 1۳ و ۳ 

کارتن،  پسماندهای عادی شناسایی شده در صنایع استان شامل ظروف شیشه ای، پالت چوبی، 
گونــی، پــت، دوک نــخ، پارچه، ماســک، دســتکش التکــس، ضایعــات باغی، ضایعــات لوله  کاغــذ، 
کاغذی، پالت های فلزی و پالســتیکی،  کت های  اســتیل، ته مانده غذایی، نایلون و پالســتیک، پا
کارگــران، فویل آلومینیومی، بطــری و ظروف پلی اتیلن، بطری پت، شــیر  کفــش و لباس مســتعمل 
کیفیت، بشــکه های فلزی، بشــکه های پالستیکی، رول مقوایی، نخاله های ساختمانی  خام فاقد 
و ضایعــات فلــزی بــود. میانگیــن و انحراف معیار پســماند عادی )غیــر ویژه( تولید شــده در صنایع 

مختلف استان در جدول شماره 1 ارائه شده است.

جدول 1- میزان پسماند غیر ویژه تولید شده در صنایع مطالعه شده در استان قزوین  

میانگین و انحراف معیارنوع صنعتردیف
)kg/month(

میانگین و انحراف معیار 
)kg/ton(

0/67±18002/25±46۳۳صنایع غذایی1

۳/24±۳226/۳0±2890صنایع نساجی2

--صنایع چرم۳

4/۳9±2۳505/52±۳680صنایع سلولزی4

2/00±24604/20±5600صنایع فلزی، ماشین سازی الکترونیک5

کانی غیرفلزی6 0/60±4501/8۳±۳620صنایع 
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میانگین و انحراف معیارنوع صنعتردیف
)kg/month(

میانگین و انحراف معیار 
)kg/ton(

0/89±۳2102/90±6800صنایع شیمیایی7

1/78±520۳/52±1570صنایع دارویی و بهداشتی8

0/60±6451/80±8650صنایع بازیافت9

کشاورزی10 0/99±6202/66±2100صنایع 

گستره وسیعی از پســماندها از جمله  پســماندهای ویژه شناســایی شــده در صنایع اســتان شامل 
کــی، ضایعات  زباله هــای عفونــی دامپزشــکی، روغن موتور، الشــه حیــوان، خونابــه، چربی غیرخورا
آلومینات ســازی، رســوبات حاوی ســیلیس، بشــکه های فلزی مســتعمل حاوی مواد شــیمیایی، 
ک بنتونیت و فلدســپاد، خروجی  کلوخــه خا کامپیوتر،  الکتروموتــور ســوخته، قطعــات الکترونیک 
کســید،  کبالــت، لجــن ا کیــک  کیــک لیــچ،  سیســتم های غبارگیــر، لجــن تصفیه خانــه فاضــالب، 
کســید روی و مواد تشــکیل  کســید آهن و ا گردوغبــار حــاوی ا سنگ ســاب، روغن هــای روانــکاری، 
گالن تینر، پودر مذاب، گل جوش،  دهنده لنت، پودر فلکس، روغن ترانس، حلب مستعمل رنگ، 
گیــر، ضایعــات روغن، پارچــه تنظیف  تینــر ضایعاتــی، پســماند لجــن رنــگ، لجــن فســفاته و چربی 
کهنه، لجــن اســیدی، ضایعات  کــوره، اســید  ک نســوز  گالــن پالســتیکی، خا روغنــی، آب صابــون، 
گازوئیل حاوی  رنــگ پــودری، روغــن هیدرولیک، نــخ و پنیه های آغشــته به روغــن، روغن تــراش، 
ک، پســاب اسیدکلریدریک، روغن ســوخته، ظروف پالستیکی و فلزی  روغن، ســرباره، باتری لیفترا
کســتر حاصل از احتراق،  آغشــته به رنگ و ســایر ترکیبات شــیمیایی ســمی، اسیدســولفوریک، خا
ک دیگر است.  کربن فعال مستعمل و بسیاری از ترکیبات خطرنا گریس مستعمل، جاذب  روغن و 
ح جدول شماره 2 ارائه  میانگین و انحراف معیار پسماند ویژه تولید شده در صنایع مختلف به شر

شده است.
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جدول 2- میزان پسماند ویژه تولید شده در صنایع مطالعه شده در استان قزوین  

میانگین و انحراف معیار )kg/month(نوع صنعتردیف

980±2450صنایع غذایی1

5680±8900صنایع نساجی2

-صنایع چرم۳

2110±4500صنایع سلولزی4

1960±2420صنایع فلزی، ماشین سازی الکترونیک5

کانی غیرفلزی6 9520±15800صنایع 

4560±18500صنایع شیمیایی7

4890±7950صنایع دارویی و بهداشتی8

1200±17800صنایع بازیافت9

کشاورزی10 ۳950±11200صنایع 

نتایــج آنالیــز فلــزات ســنگین در نمونه های مختلف در جدول شــماره ۳ ارائه شــده اســت. مطابق 
نتایج ارائه شده در بین فلزات سنگین، سرب در باالترین غلظت یافت شد. پس از سرب به ترتیب 
کروم در نمونه های آنالیز شــده شناســایی شــد؛ همچنین در هیچ یک از نمونه ها نیکل  کادمیوم و 
کبالت شناســایی نشــد. بیشترین غلظت فلزات سنگین نیز در نمونه های برداشت شده از لجن  و 

تصفیه خانه های صنعتی به دست آمد.

جدول ۳- اطالعات مربوط به شناسایی فلزات سنگین سمی در نمونه های محیطی و صنعتی  

ف
تعداد نوع نمونهردی

نمونه

کیلوگرم( نوع و غلظت فلز سنگین شناسایی شده )میلی گرم در 

کرومکادمیومسرب

51/62±2/4711۳/50±22۳4/958/25±151۳29/۳7لجن تصفیه خانه1

ک آلوده2 100/6۳±2/8764/00±1۳/562/67±87/80خا

کستر۳ 21۳6/19±5/7712۳۳/۳4±20/594/47±۳22/8۳خا

1/۳6ND±20/980/78±۳19/15کربن فعال4

ک دیاتومه5 5ND0/18±0/۳2NDخا
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نتیجه گیری و پیشنهاد ها
بیشــترین میــزان تولیــد پســماندهای غیــر ویــژه در صنایــع مطالعه شــده در صنایع شــیمیایی به 
کیلوگــرم در مــاه(. پس از صنایع شــیمیایی بــه ترتیب صنایــع بازیافت و  دســت آمــد )6800±۳210 
صنایع فلزی، ماشین ســازی الکترونیک باالترین ســهم در تولید پســماندهای غیر ویژه را به خود 
که %8۳  اختصــاص دادنــد. مطالعه سیســتم مدیریتی به کارگرفته شــده در صنایع نشــان می دهد 
پسماندهای غیر ویژه در صنعت بازیابی و یا بازیافت شده و یا به فروش می رسند و مابقی به یکی 
که تهدید برجســته ای از  از روش هــای متعــارف دفــع می شــوند، لذا یافته هــای مطالعه نشــان داد 
تولید و مدیریت پســماندهای غیر ویژه متوجه محیط زیســت و ســالمت اســتان نیست. البته این 
کــه آلودگی ثانویه و یــا اختالط با پســماندهای ویــژه در اینگونه  نتیجه گیــری مشــروط بــه آن اســت 

پسماندها حاصل نگردد.

کــه در 100 % صنایــع بررســی شــده پســماند ویــژه در یکــی از  یافته هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد 
کی،  فرم های حالل ها، پســماندهای الکترونیک، اســید، قلیاها، روغن ها، لجن و پســماندهای خا
که  ســرباره، غبار و دوده، زائدات حیوانی، الســتیک و یا به صورت پســماندهای عفونی وجود دارد 
به عنوان عاملی بالقوه برای تهدید محیط زیســت در اســتان اســت. بیشــترین مقدار پســماند ویژه 
تولیــدی در اســتان مربــوط بــه صنایع شــیمیایی اســت. یافته های ایــن مطالعه با نتایــج مطالعه 
کیفی پســماندهای صنعتی شــهرک  کمی و  حیــدری و همــکاران مطابقت دارد. ایشــان در بررســی 
کــه بیشــترین مقــدار پســماند تولیــدی بــه  صنعتــی رازی واقــع در اســتان اصفهــان نشــان دادنــد 
پســماندهای شــیمیایی اختصــاص دارد. همچنیــن در مطالعــه دیگری در اســتان اصفهان ســهم 
پسماندهای صنعتی تولیدی در صنایع فلزی ۳1%، غذایی 17%، شیمیایی و نساجی 16%، چوب 
گزارش شــد  کانی های غیرفلزی 8%، برق و الکترونیک ۳% و خدماتی %04/0  و ســلولزی 9 درصد، 

کثیری و همکاران، 1۳88(. که با یافته های مطالعه حاضر همخوانی ندارد )آل 

مهم تریــن ریســک ســالمتی و زیســت محیطی تولیــد پســماندهای ویــژه در صنایــع بررســی شــده 
کولوژیکی و  مربــوط بــه تلنبــار و دفع پســماندهای شــیمیایی و لجن بــود. اجــرای ارزیابی ریســک ا
زیست محیطی مواجهه با فلزات سنگین نشان داد که دفع لجن تصفیه خانه های فاضالب صنعتی 
کنین ایجــاد می نمایــد. در این  اســتان تهدیــدی بســیار جــدی برای محیط زیســت و ســالمت ســا
خصوص نســبت مخاطره )Hazard Quotient( مواجهه با فلزات ســنگین سمی و به خصوص سرب 
کاربرد تکنیک ارزیابی ریســک احتماالتی و  بســیار باالتر از حد قابل پذیرش برآورد شــد. همچنین 
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کوسیستم منطقه  برآورد ریســک نقطه ای نشان دهنده سمیت بســیار باالی فلزات سنگین برای ا
کادمیم در رده  کروم و  که میزان ریســک برآورد شــده برای ســه فلز سنگین ســرب،  اســت به طوری 
کاهش اثرات مواجهه و یا  که روش های  »ســمیت بســیار زیاد« حاصل شــد؛ بنابراین ضرورت دارد 

گردد. اقدامات اصالحی برای بی خطرسازی لجن تصفیه خانه های فاضالب صنعتی اتخاذ 

که شــامل مواردی نظیر تعطیلــی و فعالیت منقطع   علی رغــم محدودیت هــای اجرایــی در مطالعه 
برخــی صنایــع، نگرانــی مدیــران صنایــع از ارائــه اطالعــات و مقطعــی بــودن اجــرای مطالعــه بــود، 
که از آن بین می توان به طراحی  اجرای مطالعه حاضر دســتاوردهای متعددی را به همراه داشــت 
کشور ایران، تعیین سرانه تولید پسماند  پرسشنامه بومی بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در 
کیلوگرم در ماه(، مشخص  عادی و ویژه در صنایع استان )کیلوگرم به ازاء تن محصول تولید شده و 
شــدن هزینه اجرایی مدیریت پســماند، نحوه اجرای بازیافت پسماندهای صنعتی، تعیین غلظت 
کولوژیکی و ســالمتی مواجهه بــا آالینده های شــیمیایی و  فلــزات ســنگین ســمی و بــرآورد ریســک ا

فلزات سنگین پسماندهای صنعتی اشاره نمود.
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چکیده 1
گردشــگری، یکی از معیارهای اساســی رشــد اقتصادی و توسعه  یافتگی شــهرها و روستاها  توســعه 
کشــور موردتوجــه قرارگرفته  کــه در ســال  های اخیــر و بــا توجه بــه شــرایط اقتصادی موجــود  اســت 
گردشگری  گردشــگر و توسعه  ی  اســت. اســتان قزوین نیز با توجه پتانســیل باال در خصوص جذب 
کالبدی مناطــق منتخب )الله  از ایــن امر مســتثنا نیســت. در این پــروژه ابتدا به بررســی وضعیت 
گنبد و اوان( پرداخته می شــود و ســپس بررســی  کاروانســرای هجیــب، آبگرم خرقان، یله  المــوت، 
گردشگر در مناطق مذکور و در ادامه با مصاحبه  گردشگری و موانع جذب  اسناد باالدستی صنعت 
گزینشــی و  کدگذاری هــای الزم )باز، محوری،  بــا ذینفعــان، نقــاط قوت و ضعف شناســایی شــد و 
گی ها، نقاط  گرفته و درنهایــت با توجه بــه ویژ عــددی( توســط نرم افــزار MAXQDA 10 صــورت 
کوتاه مــدت، میان مــدت و  ح هــای قابل اجــرا در قالــب  قــوت و ضعــف موجــود در مناطــق، بــه طر

گزارش تصمیم برای سرمایه گذاران ارائه می شود. بلندمدت در مناطق منتخب اشاره شده و 

کلیدی: گردشگری، توسعه، میراث فرهنگی واژه های 

گــروه مدیریــت دولتــی، دانشــکده مدیریــت و حســابداری، دانشــگاه آزاد قزویــن، قزویــن، ایــران. نویســنده مســئول:     -1
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مقدمه
کاری و  کاهش میزان ساعت  پس از وقوع انقالب صنعتی، ساختار زندگی انسان ها تغییر یافت و با 
گردشگری بیش ازپیش موردتوجه  گذران اوقات فراغت، فعالیت های مبتنی بر سفر و  افزایش زمان 
گردشگری  کشورها  گردشــگری شــد. لذا  گرفت. درنتیجه این مســئله موجب افزایش تقاضای  قرار 
را به عنــوان صنعتــی درآمــدزا و خالق ارزش  اقتصــادی پذیرفتند و درصدد برنامه ریزی و توســعه آن 
که  کشــور، درمی یابیم  ح های توســعه  کالن برآمدنــد. همچنیــن با نگاهی به اســناد و طر در ســطح 
کشــور ما نیز تحت عنوان فعالیتی درآمدزا موردتوجه سیاســت گذاران و برنامه ریزان  این صنعت در 
گردشــگری، نیروی اصلی پیشــبرد و رشد اقتصادی  کشــورها امروزه  قرارگرفته اســت. در بســیاری از 
محســوب شــده و بــا فراهــم آوردن فرصتــی راهبــردی، به اقتصــاد محلی تنــوع بخشــیده و موجب 
گزینه در امر توسعه هر  گردشــگری اولین  اشــتغال  زایی شــده و ایجاد درآمد می  کند. ازاین رو توسعه 
کشــورها اهمیت یافته  گردشــگری به قدری در توســعه اقتصادی- اجتماعی  منطقه اســت. امروزه 
که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده  اند و از آن به عنوان رکن اصلی توســعه پایدار  اســت 
کشــوری با جاذبه های فراوان اســت. غنای  یاد می  کنند )امین بیدختی و همکاران، 1۳89(. ایران 
که آن را جهانی در یک مرز بنامند. جاذبه  های ایران آن قدر  جاذبه  ها در ایران موجب شــده اســت 
کشــور را به وجود می  آورد  کافی برای ســفر به این  که تقریبا برای هر ســلیقه ای انگیزه  متنوع اســت 
)نصیــری زاده و توتونچــی، 1۳82(. در این میان اســتان قزوین با توجه بــه قابلیت  ها و جاذبه های 
گردشگر به میانگین استانداردهای جهانی در این زمینه  کنون نتوانسته به لحاظ جذب  متعدد تا
ح توســعه  دســت یابــد و یکــی از دالیــل آن نبــود زیرســاخت های مناســب و مهم  تــر از آن، نبــود طر
گردشگری، عدم توسعه اقتصادی و عدم اشتغال  زایی را  ح توسعه  گردشگری است. عدم اجرای طر
منجر می  شود. استان قزوین شامل مناطق متعدد گردشگری ازجمله منطقه گردشگری یله گنبد، 
کامان و زرشک، طارم  سفلی،  گازرخان،  گرمارود،  نینه رود، باشگل، آوج و آبگرم، اوان، اندج، آتان، 
کاروانســرای هجیب و خرقان اســت. در  ســمیران، زیارات، رازمیان، حاجی  آباد و باراجین، الموت، 
ایــن زمینــه با توجه به ظرفیت  های فراوان بخش  های فرهنگی، تاریخی، طبیعی، مذهبی- زیارتی 
گردشــگری مناطــق منتخب را تدوین نمــود تا بتوان بر  ح توســعه  گردشــگری در اســتان، باید طر و 
کرد. در همین راستا به دنبال پاسخی برای  گردشگری استان برنامه ریزی  اســاس آن برای توســعه 
کالبدی و با توجه به تجزیه وتحلیل موانع  کولوژی و  که با توجه به وضعیت ا این پرســش هســتیم 
گردشــگری در این  گردشــگری در مناطــق منتخب چه فرصت  هــا و تهدیدهایی پیش روی صنعت 

مناطق است؟ و با توجه به این فرصت  ها و تهدیدات چه برنامه هایی پیشنهاد می شود؟
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مبانی نظری و پیشینه
گرفته به صورت میدانی و از طریق اسناد و مدارک موجود و مصاحبه صورت  عمده پژوهش صورت 
گرفتــه اســت. در ادامــه بــه بررســی ادبیــات در خصــوص ذی نفعــان، تحلیــل نقاط قــوت و ضعف، 

گردشگری روستایی پرداخته می شود. گردشگری و  فرصت ها و تهدیدات، نوع شناسی 

که بتواند    گروه یا فردی  ذی  نفع: از نظر ریچارد ادوارد فریمن ذی  نفع چنین تعریف می  شــود: هر 
گیرد. بر این اساس رقبا و رسانه و حتی  اهداف سازمان را تحت تاثیر قرار دهد یا تحت تاثیر آن قرار 

نسل  های آینده نیز ذی  نفع محسوب می  شوند.

گروه  ها یا نهادهایی )سازمان  یافته  گریمبل و واالرد )1996( ذی  نفعان اشــخاص،  بر اســاس تعریف 
که به یک پروژه عالقه  مندند یا نتیجه  ی آن را تحت تاثیر قرار می  دهند.  یا سازمان نیافته( هستند 

ذی  نفعان اصلی، نفوذ زیاد و با اهمیتی در پروژه دارند.

فردریک )1988( و کالرک جانسون )1994( ذی  نفعان را به دودسته ی اولیه یا مستقیم و غیرمستقیم 
یا ثانویه تقسیم می  کنند. ذی نفعان مستقیم/اولیه مانند سهامداران، سرمایه  گذاران، مشتریان، 
طلبــکاران، تامین کنندگان، فروشــندگان، مصرف  کنندگان و رقبا؛ ذی نفعان غیرمســتقیم یا ثانویه 
گروه  های اجتماعی، رسانه  ها و مردم. مثل دولت مرکزی، دولت  های محلی، دولت  های خارجی، 

تحلیــل SWOT: تحلیــل SWOT یــک ابــزار مهــم حمایت کننــده بــرای تصمیم  گیــری اســت و   
به صورت معمول به عنوان ابزاری برای تحلیل سیستماتیک محیط داخلی و خارجی یک سازمان 
به کاربــرده می  شــود. به  وســیله شناســایی فرصت  هــا، تهدیدهــا، نقــاط قــوت و ضعف، ســازمان ها 
کنند، نقاط ضعف خود را از بین  می  توانند استراتژی  های خود را بر مبنای نقاط قوت خود تعیین 
کرده یا از آن ها برای مقابله با تهدیدها استفاده نمایند. نقاط قوت  برده، از فرصت  ها بهره  برداری 

و ضعف به وسیله ارزیابی عوامل محیط خارجی شناسایی می  شوند )فرد،1۳79(.

که بر روی آینده  تحلیــل SWOT مهم  تریــن عوامــل داخلی و خارجی را از روی تمام عوامــل ممکن 
ســازمان اثرگذارند و برگرفته از عوامل استراتژیک سازمانی هستند، شناسایی می  کند. محیط  های 
ج ســازمان وجود دارند و مدیریت  که در داخل و خار داخلی و خارجی شــامل متغیرهایی هســتند 

کیانی،1۳8۳(. سازمان هیچ  گونه تاثیر کوتاه مدتی بر روی این متغیرها ندارد )غفاریان و 

کرده اســت: »گردشــگری    گردشــگری را چنین تعریف  گردشــگری و انــواع آن: آرتــور بورمن )19۳1( 
مجموعه مسافرت  هایی را در برمی گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت های 
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گردشــگر از محل  گیرد و غیبت شــخص  شــغلی و یــا اینکه به منظور شــرکت در مراســم خــاص انجام 
کــه اقدام به  کســانی  گذرا اســت. بدیهی اســت  ســکونت دائــم خــود در طی این مســافرت موقتی و 
مسافرت  های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می کنند، مشمول این تعریف نمی شوند«.

کــرده اســت: »گردشــگری،  گردشــگری ارائــه  گردشــگری تعریــف ذیــل را در مــورد  ســازمان جهانــی 
ج از محیط خــود انجام می دهد که  که فرد در مســافرت و در مکانــی خار کارهایــی اســت  مجموعــه 
ایــن مســافرت بیش از یک ســال طول نمی  کشــد و هــدف آن تفریــح، تجارت یــا فعالیت های دیگر 

.)WTO, 1997( »است

کوتاه  مــدت و جاذبه  هــای بــا اقامــت  گــروه جاذبه  هــای بــا اقامــت  گان )1988( جاذبه  هــا را بــه دو 
که اســاس آن نیــز تورهایی بــا بازدیدهای نقطه به نقطــه از جاذبه  ها  کرد  بلندمــدت تقســیم  بندی 
گردشــگری را بر اســاس  و بازدیدهایــی بــا اقامت طوالنی  تر بوده اســت. لئو )1987( نیز جاذبه  های 
گردشگران از جاذبه تقسیم  بندی  گی؛ نوع نام و نشــان تجاری، نوع سازمان و درک  یکی از ســه ویژ
گی  هــای تاریخی، مکانی و ارزشــی  کــرد. بــه عبارتــی تمامی این رویکردهــا جاذبه  ها را بر اســاس ویژ
گونه  های یادشــده اشــکال  کــه افزون بر  مقایســه می  کننــد )داغســتانی،1۳92(. الزم بــه ذکر اســت 
گردشــگری فضایــی در حال ظهور و شــکل  گیری اســت. در ادامه به  گردشــگری ماننــد  جدیــدی از 

چند طبقه  بندی اشاره می  کنیم )رهنما، 1۳9۳(:
گردشگری خارجی( الف( طبقه  بندی برپایه ملیت )گردشگری داخلی و 

کوتاه  مدت( گردشگری  ب( طبقه  بندی با توجه به طول مدت اقامت )گردشگری بلندمدت و 
کسب وکار فنی و  گردشگری  ج( طبقه  بندی براســاس جذب مقصد )گردشــگری تفریحی، ورزشــی، 

تخصصی و...(
گروهی( گردشگری  گردشگران )گردشگری انفرادی و  د( طبقه  بندی با توجه به تعداد 

گردشگری برای بازدید دوستان و بستگان،  هـ( طبقه  بندی براساس هدف )گردشگری تعطیالت، 
گردشگری مذهبی و...( گردشگری تحصیلی و آموزشی، 

گردشگری تابستانی(. و( طبقه  بندی با توجه به فصل )گردشگری زمستانی و 

که می  تواند فرصت  ها  گردشگری روستایی یکی از زمینه  های نسبتا مهم در توسعه روستایی است 
و امکاناتی را به ویژه برای اشــتغال و درآمد روســتایی فراهم ســازد و نقش موثری در احیا و نوسازی 
کشورها  گردشگری در فرآیند توسعه روستایی در بسیاری از  کند. نقش و اهمیت  نواحی روستا ایفا 

به اثبات رسیده است )شکری،1۳84(.
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روش شناسی
کار در پژوهــش حاضر، عناویــن موردنظر جهــت مطالعه و  گســتردگی و ماهیت انجــام  بــا توجــه بــه 
ارائــه  ی برنامــه در قالــب مدل سیســتمی شــکل )1( و مراحل انجــام پژوهش نیز در شــکل )2( ارائه 
کلی مورداستفاده در این پژوهش، روش تحقیق آمیخته بوده  که روش  می شود. شایان ذکر است 
کولوژیکی و ژئومورفولوژیک و بررســی آمــار جمعیتی و  و پــس از شناســایی حــوزه نفوذ و مطالعــات ا
کاربری؛ به شناسایی ذینفعان  راه های دسترسی به مناطق و نیز بررسی دقیق سایت و زمین  های 
که بیشــترین تطابق را با پژوهش حاضر داشــت پرداخته شــد. با  کلیــدی از طریــق مدل اندرســون 
مطالعات و بررســی  های الزم و همچنین با اســتفاده از مصاحبه  ی نیم  ســاختاریافته با ذینفعان و 
گزینشــی و عــددی( توســط نرم افــزارMAXQDA نقــاط قوت و  کدگذاری هــای الزم )بــاز، محــوری، 
ضعــف شناســایی شــد. پس از شناســایی نقــاط قوت و ضعــف برنامه هــای پیشــنهادی به صورت 
کاربری ها و نقشــه های GIS ارائه شــد و درنهایت  کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت و به   لحاظ 
گزارش تصمیم ارائه شد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن به  مطالعه تطبیقی صورت پذیرفت و 

گردآوری داده  ها از مصاحبه و پرسش  نامه استفاده شده است. روش میدانی است. برای 

شکل 1- مدل سیستمی تحقیق  



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 32

شکل 2- مراحل انجام پژوهش  

گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشــنامه و مصاحبه با خبرگان موضوع اســت.  مهم تریــن ابــزار 
در ایــن بخــش از پرسشــنامه اندرســون اســتفاده شــد. اندرســون و همکارانش پیشــنهاد می  کنند 
ح لیســت انواع  ح بیان شــود. در ایــن طر کــه نتایــج تجزیه وتحلیــل ذی  نفعــان به صــورت یــک طــر
کار، توقع ذی  نفع از پروژه،  ذی  نفعان، عالیق و منافع آن ها در پروژه، مشــارکت ذی  نفع در اجرای 
که  قــدرت او در پــروژه و در انتها اســتراتژی مناســب بــرای تحت تاثیر قرار دادن ذی  نفع و شــخصی 
مسئول اجرای استراتژی است باید اضافه شود. در ادامه پرسشنامه طراحی شده در قالب جدول 
گردآوری اطالعات از ذی نفعان از مصاحبه  در پیوســت )1( ارائه شــده اســت. در این پژوهش برای 

نیمه ساخت یافته استفاده شده است.
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یافته های پژوهشی
در ادامه، یافته ها به تفکیک مناطق ارائه می شود:

الله الموت
کیلومتری شــهر معلم    لــه الموت در فاصله 2۳  کولــوژی و ژئومورفولوژیک: ســایت ال مطالعــات ا

کیلومتــری قزویــن و در ارتفاع 2560 متری از ســطح دریــا و در دره ای در حدفاصل قلل  کالیــه و 110 
که آب  خشــکچال و ســیاالن واقع شــده و به مساحت 185 هکتار مابین دو آبراهه دارای آب دائمی 
آن حاصل از ذوب برف و یخچال های نسبتا دائمی و چشمه های دائمی بوده و به دلیل ارتفاع زیاد 
کوهســتانی اســت، به طوری که دارای زمستان ســرد و برفی و نسبتا طوالنی  دارای آب وهوای ســرد 
کم نظیر اســت. شــرایط خاص ســایت و واقع شــده در  و تابســتان با هوای مالیم و مطبوع و بســیار 
کنش بارندگی مناسبی داشته، به طوری که  کوه  های مرتفع سبب شده در تمام طول سال پرا بین 

باران های موسمی مکرر در تابستان ایجاد میکروکلیما در محدوده شده است.

کیلومتری از    له المــوت دارای یــک جــاده اختصاصــی 2۳  راه هــای دسترســی ســایت: ســایت ال
که در دهه 60 جهت دسترســی به ســایت مذکور احداث شده و در اواخر این دهه  کالیه بوده  معلم 
که مسیری بسیار زیبا و سخت  توسط یک روکش آسفالت سرد بهینه سازی و به بهره برداری رسید 
که مســیر  کوچنان می گذرد  کوهســتانی با منظرهای مختلف طبیعی داشــته و از روســتاهای دک و 
گــذر از مناطق صخــره ای و واریــزه ای نیازمنــد نگهــداری دائمی بوده تــا بتوان در  مذکــور بــه دلیــل 
زمان های ریزش سنگ مسیر را باز نگه داشته و بهسازی نمود. سایت مذکور همچنین دارای یک 
کنار  که در  گازرخان متصل می شود است  که از سایت شروع و به روستای خشکچال و  کی  جاده خا
گازرخان احداث شــده و می تــوان به عنوان یک جــاده ارتباطی  کانــال آب روســتاهای خشــکچال و 
گازرخان  که طول جاده مذکور از روستای  قلعه حسن صباح و سایت از آن بهره برداری بهینه نمود 

کی است. کیلومتر آن خا کیلومتر آن آسفالت و 2  که 4  کیلومتر است  )قلعه( تا سایت در حدود 6 

کاربری و  له الموت )تاروالت( و همچنین بررســی وضعیت  در ادامه به دو نقشــه منطقه بالفصل ال
اطراف حوزه نفوذی پرداخته شده است )شکل های ۳ و 4(.
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له الموت   ح پیشنهادی در منطقه ال شکل ۳- نمایی از مجموعه طر

کاربری، رانش زمین و مشــخص شــدن محدوده  در شــکل )4( تصویر ماهواره ای بررســی وضعیت 
کوچنان و مسیر سافاری از  له الموت به همراه جاده دسترسی از روستای  روســتای خشــکچال و ال

کندانسر به خشکچال مالحظه می شود: روستای 

کاربری، رانش زمین و مشــخص شــدن محدوده روستای خشکچال    شــکل 4- تصویر ماهواره ای بررســی وضعیت 
له الموت و ال
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کیلومتری از شــهر    روســتاهای حــوزه نفــوذ: روســتای خشــکچال در دره الموت و بــه فاصله 120 
قزوین واقع شــده اســت. خشــکچال از شمال به شهرســتان تنکابن از جنوب به روستاهای توان و 
کوچنان محدود اســت. این روســتا با  گازرخــان از مشــرق بــه آتان و از مغرب به روســتاهای اندج و 
نام های تار والت، خوش چال شــناخته می شــود. در این روســتا ســاختمان انرژی اتمی در ســال 
کیلومتری  1۳66 به عنوان مرکز آموزشی و رفاهی احداث شده است. این مجموعه در محدوده 100 
کالیه مرکز واقع شده است. تصاویر زیر در  شــرق قزوین در منطقه الموت شــرقی نزدیک شــهر معلم 

له الموت ارائه شده است. کنونی و فواصل ال خصوص موقعیت و وضعیت 

له الموت   کنونی ال شکل 5- موقعیت و وضعیت 

له الموت تا استان، بخش، روستاهای اطراف   شکل 6- فواصل ال
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کلیــدی بــرای منطقــه ی اللــه ی المــوت: بــرای    شناســایی ذی نفعــان )ذی نفــوذ و ذی ربــط( 
شناســایی ذی  نفعان از بین مدل  های رایج در این خصوص، با توجه به مطابقت بیشــتر پژوهش 
بــا مــدل اندرســون، بــا رویکــرد ایــن مــدل بــه شناســایی ذی  نفعــان پرداخته شــد. در ادامــه برای 
کمک  گردشــگری  شناســایی ذی  نفعــان از 6 خبــره در ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ح زیر ارائه می شود. گرفته، به شر گرفته شد و در ادامه نیز نتایج به دست آمده از مطالعات صورت 

نمودار 1- نتایج حاصل از مطالعات انجام شده  

له الموت   جدول 1- رتبه بندی ذی  نفعان منطقه ی ال

رتبه بندی ذی  نفعانمنطقه

الله ی الموت

گردشگری- 1 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
اداره منابع طبیعی- 2
بخشداری ها و شورایاری ها- ۳
کنان محلی- 4 سا
اداره راه و ترابری- 5
کز اقامتی و آژانس های مسافرتی- 6 مرا

 MAXQDA له الموت( با استفاده از نرم افزار تحلیل و شناسایی موانع و مزیت  های مناطق )مورد ال
که به صورت شکل ذیل ارائه شده است. انجام شد 
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گزینشی کدگذاری باز، محوری، عددی،  شکل 7- نمونه خروجی نرم افزار: 

جدول 2- ماتریس ارزیابی عوامل )منطقه ی الموت(  

فهرست قوت هاردیف

1
منطقه ی الموت دارای امکانات زیر بنایی مناســبی اســت. ازجمله ی این امکانات وجود ۳00 مدرســه در 

این منطقه است.

تقاضای زیاد در تابستان2

ح ساماندهی شاهرود۳ طر

4
گردشــگری و جذب  کــه در اوایــل تابســتان برگــزار می شــود می توانــد برای توســعه ی  گیــالس  جشــنواره ی 

سرمایه گذار مناسب باشد.

5
که ازجمله ی آن ها می توان به وجود  این منطقه از لحاظ پرورش ماهی و شیالت دارای منابع غنی است 

کرد. 24 ایستگاه قزل آال اشاره 

گردشگران وجود دارد.6 گردشگری و خانه مسافر در الموت جهت اقامت  وجود سوئیت، خانه های 

دارای آب فراوان برای استفاده در مصارف مختلف )کشاورزی، آشامیدنی و...(7
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8
کوهنوردی بسیار مناسب  که مشــرف به دریاچه ی اوان اســت؛ برای  روســتای بســیار زیبای خشــک چال 

است.

گردشگری9 پتانسیل باال ازلحاظ طبیعت 

وجود چوپان های بسیار سنتی10

کز جمعیتی11 توزیع متناسب مرا

کشور12 هم جواری با جنگل های خزری شمال 

نقاط ضعف

گردشگران در بین بومیان روستا1 ضعف در پذیرش 

گذار نمی  کنند2 افراد محلی زمین ها را وا

گردی همخوانی ندارد۳ نسبت عرضه و تقاضا برای منزل و بوم 

عدم وجود تقاضا در زمستان4

کشاورزی5 محدودیت اراضی مناسب برای 

ک6 عدم تطابق منابع آب وخا

گاز(7 ضعف شبکه های زیربنایی )راه، برق، 

کوسیستم ها و تشدید آلودگی های محیط زیستی8 گسترش ا تخریب رو به 

پایین بودن سطح تخصص و مهارت9

کز شهری دارای قابلیت خدمات رسانی و ضعف نظام شهری منطقه10 فقدان مرا

کاربری زمین11 مشکالت مالکیت اهالی روستا، منابع طبیعی و ... در خصوص 

فهرست فرصت ها

گردشگری1 افزایش انگیزه ی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش 

گردشگری2 افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش 

گردشگری تجاری۳ وجود بازار روزافزون 

گردشگری4 کانون  وجود آژانس های عالقه مند به استفاده از قابلیت های 

گردشگری5 تدوین و تصویب قوانین و مقررات جهت توسعه 

کسب درآمد6 کشور از توسعه ی روستایی با رویکرد اشتغال زایی و  افزایش توجه و حمایت مسئوالن 

ایجاد و افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح7

کشورهای خارجی8 گردشگر از  توانایی جذب 

وجود نیروهای متخصص بومی برای معرفی پتانسیل ها در منطقه9
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ج10 کر کشور در نزدیکی این نواحی ازجمله تهران و  وجود قطب بزرگ جمعیتی 

گردشگران در مناطق تفریحی رقیب11 امکان عدم ارائه ی خدمات و تسهیالت مطلوب به 

حفظ میراث تاریخی و فرهنگی12

ایجاد امکان انتقال ارزش های فرهنگی مثبت به سایر مردمان1۳

احیای سنت های محلی14

گیالن، مازندران و تهران15 هم جواری با استان های 

فهرست تهدیدها

گردشگری روستایی1 پایین بودن بودجه دولتی برای توسعه ی 

افزایش قیمت زمین و خدمات2

زیرساخت های رفاهی و عمرانی ضعیف۳

گردشگری4 کارآمد در برنامه ریزی  مدیریت نادرست یا نا

کاربری اراضی5 تغییر بدون برنامه ی 

6
گســترش و توســعه خدمات، تجهیزات و تاسیســات  عدم ارائه ی مجوز و تســهیالت از ســوی دولت جهت 

گردشگری در این نواحی

استفاده ی نامطلوب از جاذبه های طبیعی و تاریخی و تخریب آن ها7

رقابت سایر روستاها و افزایش امکانات در روستاهای رقیب8

افزایش تمایل به سفرهای خارجی9

گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدیک و رقیب10 افزایش تمایل و انگیزه 

تضعیف و تحلیل فرهنگ سنتی و محلی11

خ مهاجرت روستا به شهر12 باال بودن نر

کاهش امنیت اجتماعی1۳

هدایت فاضالب ها به آب رودخانه  ها در مناطق14

گیاهی در منطقه15 کم پوشش  کاهش ترا

گردشگری روستایی16 پایین بودن بودجه دولتی برای توسعه ی 

گردشگران17 آسیب پذیری طبیعت منطقه در برابر هجوم مدیریت نشده ی 

ک18 گسترش فرسایش خا گیاهی و  تخریب پوشش 

گیالن و مازندران در بهره برداری از منابع آب سطحی19 تشدید رقابت با استان های 

کولوژیک20 گسترش ناپایداری های ا
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کاروانسرای مادرشاهی هجیب
کــه در دوران صفــوی، در    کاروانســرایی اســت  کولــوژی و ژئومورفولوژیــک: هجیــب  مطالعــات ا

روستای هجیب امروز در شهرستان بوئین زهرا ساخته شده است. مساحت 5850 مترمربع با 4000 
که در زمان صفویه توسط  کاروانسرا حکایت دارد  کم نظیر این  مترمربع زیربنا و ۳6 حجره از وسعت 
زینــب بیگــم، مــادر شــاه عباس اول، بــا هزینــه ای معــادل 4 هــزار تومــان ساخته شــده اســت. این 
گرمابه و یک جویبار، یکی  کاروانســرا بــه همراه بناهای الحاقی آن ازجمله دو بــاغ، دو آب انبار، یک 
کاربری هایی  کشــور بوده اســت. این بنــا عالوه بر ســرداب،  کاروانســراهای  کامل تریــن و بهتریــن  از 
کاروانســرا، پایه آن را بر ســنگ قرار داده و  همچون رختشــوی خانه داشــته اســت و در تمامی بنای 
کاروانســرا، راهرویــی سراســری بــا  بقیــه اش را بــا آجــر بــاال برده انــد. پشــت اتاق هــا و در چهارســوی 
کــه در طرفین، دارای ســکوهایی در ارتفاع  طاق نماهایــی عمیــق به شــکل طاق تویزه ســاخته اند 
کف اســت و به منظور بارانداز از آن اســتفاده می شده و توسط اتاق های میانجی  تقریبی یک متر از 
گی های خاص جغرافیایی اش  که قزوین به خاطر ویژ به حیاط راه داشته است. آن هم در روزهایی 
کاروانسرای هجیب  کشــور تبدیل شــده بود.  کاروان های تجاری از نقاط مختلف  به مســیر عبوری 
گزارش اطالعاتــی در رابطه با  کاروانســراهای ایران به شــمار می آیــد. همچنین در  یکــی از زیباترین 
که شــامل: موقعیت جغرافیایی، شــرایط  کولــوژی و ژئومورفولوژیــک روســتای هجیــب  مطالعــات ا

آب وهوایی، مطالعات جمعیتی و ... ارائه شده است.

کاروانسرا با استان، بخش، نزدیک ترین روستا   شکل 8- فاصله 
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کاروانسرای هجیب   شکل 9- موقعیت جغرافیایی 

کاروانســرای هجیب: برای شناسایی    کلیدی )ذی ربط و ذی نفوذ( برای  شناســایی ذی نفعان 
ذی  نفعــان از بیــن مدل  هــای رایــج در این خصــوص، با توجه به مطابقت بیشــتر پژوهــش با مدل 
اندرســون، بــا رویکــرد ایــن مدل به شناســایی ذی  نفعــان پرداخته شــد. در ادامه برای شناســایی 
گرفته شد و در  کمک  گردشگری  ذی  نفعان از 6 خبره در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

ح زیر ارائه می شود. گرفته، به شر ادامه نیز نتایج به دست آمده از مطالعات صورت 

نمودار 2- نتایج حاصل از مطالعات انجام شده  
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کاروانسرای هجیب   جدول ۳- رتبه بندی ذی نفعان 

رتبه بندی ذی  نفعانمناطق

کاروانسرای هجیب

گردشگری- 1 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
بخش داری ها و شورایاری ها- 2
گردشگران(- ۳ طرفداران، حافظان و حامیان )و 
کز اقامتی و آژانس های مسافرتی- 4 مرا
کنان محلی- 5 سا

کاروانســرای هجیب( با اســتفاده از نرم افزار  تحلیــل و شناســایی موانــع و مزیت  های مناطق )مورد 
که به صورت شکل ذیل ارائه شده است. MAXQDA انجام شد 

گزینشی   کدگذاری باز و محوری، عددی،  شکل 10- نمونه خروجی 

جدول 4- ماتریس ارزیابی عوامل )کاروانسرای هجیب(  

فهرست قوت هاردیف

هوای مناسب روستا به خصوص در تابستان ها1

وجود موزه مردم شناسی سگزآباد2

گردی در منطقه۳ وجود منطقه بکر در سگزآباد و احتمال ایجاد بوم 

هوای مناسب روستا به خصوص در تابستان ها4

کاروانسرا5 وجود چشمه در داخل 

شناسایی روستا به عنوان یکی از پایگاه های ستاره شناسی6

کاروانسرا برای تبدیل شدن به یک اقامتگاه7 وجود ظرفیت و طراحی مناسب داخل 

کاروانسرا به جاده اصلی8 نزدیک بودن 

کاروانسرا )در حدود 5800 مترمربع و داشتن چهارضلعی و حجره های زیاد(9 بزرگ بودن 

کوسیستم بیابانی10 وجود ا

وجود ذخایر معدنی غیرفلزی11
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فهرست ضعف ها

عدم توجه به مباحث فرهنگی منطقه1

مهاجرت نیروی جوان روستا به شهر2

گردی همخوانی ندارد۳ نسبت عرضه و تقاضا برای منزل و بوم 

عدم وجود تقاضا در زمستان4

فاصله زیاد منطقه با مناطق مناسب بوم گردی بوئین زهرا5

فاصله زیاد تا منطقه آباد دیگر برای بوم گردی6

کم بودن همت خود روستاییان در توسعه روستا7

که دید را از بین برده8 کاروانسرا  وجود یک تپه بزرگ در جلوی 

فهرست فرصت ها

گردشگری1 افزایش انگیزه ی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش 

گردشگری2 افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش 

گردشگری تجاری۳ وجود بازار روزافزون 

گردشگری4 کانون  وجود آژانس های عالقه مند به استفاده از قابلیت های 

گردشگری5 تدوین و تصویب قوانین و مقررات جهت توسعه 

کسب درآمد6 کشور از توسعه ی روستایی با رویکرد اشتغال زایی و  افزایش توجه و حمایت مسئوالن 

ایجاد و افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح7

کشورهای خارجی8 گردشگر از  توانایی جذب 

وجود نیروهای متخصص بومی برای معرفی پتانسیل ها در منطقه9

ج10 کر کشور در نزدیکی این نواحی ازجمله تهران و  وجود قطب بزرگ جمعیتی 

گردشگران در مناطق تفریحی رقیب11 امکان عدم ارائه ی خدمات و تسهیالت مطلوب به 

حفظ میراث تاریخی و فرهنگی12

ایجاد امکان انتقال ارزش های فرهنگی مثبت به سایر مردمان1۳

احیای سنت های محلی14

قرارگیری در محور ارتباطی مهم جنوب به شمال15

فهرست تهدیدها

گردشگری روستایی1 پایین بودن بودجه دولتی برای توسعه ی 

افزایش قیمت زمین و خدمات2
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زیرساخت های رفاهی و عمرانی ضعیف۳

گردشگری4 کارآمد در برنامه ریزی  مدیریت نادرست یا نا

کاربری اراضی5 تغییر بدون برنامه ی 

6
گســترش و توســعه خدمات، تجهیزات و تاسیســات  عدم ارائه ی مجوز و تســهیالت از ســوی دولت جهت 

گردشگری در این نواحی

استفاده ی نامطلوب از جاذبه های طبیعی و تاریخی و تخریب آن ها7

رقابت سایر روستاها و افزایش امکانات در روستاهای رقیب8

افزایش تمایل به سفرهای خارجی9

گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدیک و رقیب10 افزایش تمایل و انگیزه 

تضعیف و تحلیل فرهنگ سنتی و محلی11

خ مهاجرت روستا به شهر12 باال بودن نر

کاهش امنیت اجتماعی1۳

هدایت فاضالب ها به آب رودخانه ها در مناطق14

گیاهی در منطقه15 کم پوشش  کاهش ترا

گردشگری روستایی16 پایین بودن بودجه دولتی برای توسعه ی 

قرارگیری در پهنه ی با خطر زمین لرزه ی زیاد17

هم جواری با شوره زار مرکزی18

کیفی منابع آب19 کمی و  کاهش 

آبگرم خرقان
گذشــته های دور در ایران چشــمه های آبگرم بســیار    کولــوژی و ژئومورفولوژیــک: از  مطالعــات ا

کنــار بســیاری از این چشــمه ها تفرجگاه هــا و اقامتگاه های  موردتوجــه شــاه و درباریــان بــوده و در 
کنار خــواص نیز مــردم از این  ســلطنتی یــا حداقــل ســنگ نگاره یادبــودی برپــا می  شــده اســت. در 
چشــمه  ها بهره مند می  شــدند و حتی برای برخی از این چشــمه  ها خاصیت شفابخشــی فرازمینی 
کــه دارد، میزبان  قائــل بوده  انــد. اســتان قزویــن به دلیــل موقعیت جغرافیایــی و طبیعــت خاصی 
کــه یکــی از معروف تریــن آن هــا در شهرســتان آبگرم با  ســایت های آب معدنــی بی نظیــری اســت 
کیلومتری قزوین در  عنوان »حمام ارشــیا« درون شــهر اســت. چشــمه آبگرم خرقان در فاصله 100 

کنار جاده مواصالتی قزوین - همدان قرار دارد.
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شکل 11- نمایی از چشمه آبگرم خرقان )ارشیا(  

کلیــدی )ذی ربــط و ذی نفــوذ( بــرای منطقــه ی آبگــرم خرقــان: بــرای    شناســایی ذی نفعــان 
شناسایی ذی  نفعان از بین مدل  های رایج در این خصوص، با توجه به مطابقت بیشتر پژوهش با 
مدل اندرسون، با رویکرد این مدل به شناسایی ذی  نفعان پرداخته شد. در ادامه برای شناسایی 
که  گرفته شد  کمک  گردشــگری  ذی  نفعان از 6 خبره در ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

نام ایشان در ادامه آمده است:

آقای مهندس محمدی، آقای مهندس علیمردانی، آقای شعبانی، خانم خلیلی، خانم شجاعی، 
خانم زرآبادی پور

ح زیر ارائه می شود. گرفته، به شر و در ادامه نیز نتایج به دست آمده از مطالعات صورت 

کلی   نمودار ۳- نتایج 
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جدول 5- رتبه بندی ذی  نفعان منطقه آبگرم خرقان  

رتبه بندی ذی  نفعانمناطق

آبگرم خرقان

شرکت آب منطقه ای- 1
سازمان آب و فاضالب- 2
کنان محلی- ۳ سا
طرفداران، حافظان و حامیان- 4
بخشداری ها و شورایاری ها- 5

جدول 6- ماتریس ارزیابی عوامل )آبگرم خرقان(  

فهرست قوت ها و ضعف هاردیف

هوای مناسب روستا به خصوص در تابستان و بهار1

گردشگر2 گردشگری برای جذب  تعدد انواع جاذبه های 

سواد باالی مردم آوج و آبگرم۳

خ پایین دزدی، جرم و جنایت در منطقه آوج و آبگرم4 نر

وجود آبشار بسیار زیبا بافاصله 90 متری از پل5

کشور در نزدیکی جاده اصلی آوج6 وجود دومین پل بزرگ معلق 

کاروانسرا در جاده اصلی7 وجود 

برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و تنوع حیات وحش8

گذراندن اوقات فراغت در بهار و تابستان9 کوهستانی برای  کوسیستم های  شرایط اقلیمی مناسب و ا

احیای سنت های محلی10

استفاده ی نامطلوب از جاذبه های طبیعی و تاریخی و تخریب آن ها11

وجود نیروهای متخصص بومی برای معرفی پتانسیل ها در منطقه12

که این 1۳ مشکالت بسیاری برای سرمایه گذاران پیشین آبگرم )مثل آقایان میناخانی و اسدی( پیش آمده 
خود منجر به ایجاد ترس برای سرمایه گذاری شده است.

کنار مجتمع عرشیا و بوی بد آن سال  ها مسئله ساز بوده است.14 مشکل فاضالب 

کرده است.15 گردشگران و برگزاری مراسم را مشکل  کاروانسرای آوج دالیل خاصی امکان بازدید  در 

هوا در پاییز و مخصوصا در زمستان بسیار سرد است.16

کشاورزی در بیشتر قسمت های ناحیه17 محدودیت اراضی مناسب برای 
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ضعف بنیان های شهری و زیرساخت های توسعه ای18

کشاورزی19 کم بودن شیوه های سنتی در فعالیت های  حا

ضعف منابع مالی و سرمایه ای20

فهرست فرصت ها و تهدیدها

گردشگری1 افزایش انگیزه ی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش 

گردشگری2 افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش 

گردشگری تجاری۳ وجود بازار روزافزون 

گردشگری4 کانون  وجود آژانس های عالقه مند به استفاده از قابلیت های 

گردشگری5 تدوین و تصویب قوانین و مقررات جهت توسعه 

کسب درآمد6 کشور از توسعه ی روستایی با رویکرد اشتغال زایی و  افزایش توجه و حمایت مسئوالن 

ایجاد و افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح7

کشورهای خارجی8 گردشگر از  توانایی جذب 

ج9 کر کشور در نزدیکی این نواحی ازجمله تهران و  وجود قطب بزرگ جمعیتی 

گردشگران در مناطق تفریحی رقیب10 امکان عدم ارائه ی خدمات و تسهیالت مطلوب به 

کردستان(11 کرمانشاه و  کشور )همدان،  قرارگیری در مسیرهای اصلی ارتباط با غرب و شمال غرب 

گردشگری روستایی12 پایین بودن بودجه دولتی برای توسعه ی 

افزایش قیمت زمین و خدمات1۳

زیرساخت های رفاهی و عمرانی ضعیف14

گردشگری15 کارآمد در برنامه ریزی  مدیریت نادرست یا نا

کاربری اراضی16 تغییر بدون برنامه ی 

گســترش و توســعه خدمات، تجهیزات و تاسیسات 17 عدم ارائه ی مجوز و تســهیالت از ســوی دولت جهت 
گردشگری در این نواحی

رقابت سایر روستاها و افزایش امکانات در روستاهای رقیب18

افزایش تمایل به سفرهای خارجی19

گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدیک و رقیب20 افزایش تمایل و انگیزه 

تضعیف و تحلیل فرهنگ سنتی و محلی21

خ مهاجرت از روستا به شهر22 باال بودن نر

هدایت فاضالب ها به آب رودخانه ها در مناطق2۳
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گیاهی در منطقه24 کم پوشش  کاهش ترا

گردشگری روستایی25 پایین بودن بودجه دولتی برای توسعه ی 

گردشگران26 آسیب پذیری در برابر هجوم مدیریت نشده ی 

ضعف بنیان ها و زیرساخت های تولیدی و خدماتی27

وان
ُ
دریاچه ا

کیلومتــری شــمال شــهر قزویــن و در منطقــه    کولــوژی و ژئومورفولوژیــک: در 88  مطالعــات ا
کوچک  کوهســتانی اوان، دریاچه ای شگفت انگیز واقع شــده است. این دریاچه از آب چشمه های 
زیرزمینــی موجــود در بســتر دریاچــه تغذیــه می شــود. البتــه بخــش ناچیــزی از آب آن نیــز هنگام 
که آب آن  کوچکی تشکیل شــده اســت  بارندگی تامین می شــود. از ســرریز شــدن آب دریاچه رود 
کشــاورزان اســت. این منطقه در تاریخ 20/11/1۳89 به عنوان هشــتاد و نهمین اثر  مورداســتفاده 

طبیعی ایران شناخته شده است.

شکل )12(: راه دسترسی به اوان از شهر قزوین  
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که عمال بیش از نیمی از منطقــه موردمطالعه )درصد 52.1(  کوهســتانی بــودن منطقه باعث شــده 
ح های  که این موضوع نشانگر مستعد بودن منطقه برای طر دارای شیب بیش از 60 درصد باشد 
کنار استفاده از پتانسیل دریاچه اوان  که در  کوهستان و طبیعت گردی است  کوتوریسم مرتبط با  ا

گردشگری در محل داشته باشد. کمک شایانی به اقتصاد محل و توسعه  می تواند 

جدول 7- ماتریس ارزیابی عوامل )دریاچه اوان(  

فهرست قوت ها و فرصت هاردیف

کوهنوردی1 کوهستانی و  پتانسیل مناسبی به جهت فعالیت های 

گیاهان داروئی در منطقه و ایجاد درآمد برای مردم محلی2 توسعه 

گردشگر۳ پرورش زنبورعسل و جذب 

وجود شرایط مناسب برای آبزی پروری4

آسفالت بودن مسیر دسترسی5

شرایط مناسب برای تفریحات آبی6

وجود باغات سرسبز در اطراف روستا7

کوچه باغ محلی8 احداث 

گاز روستای اوان9 وجود لوله کشی 

گردشگران10 تعامل مردم اوان با 

انتخاب دهیاری جوان با رویکرد توسعه11

کشاورزی12 درآمدزایی مردم از طریق دامداری و 

گلیم بافی، آهنگری1۳ گردشگر از طریق صنایع دستی از قبیل  جذب 

تنوع غذایی14

قشر تحصیل کرده و مستعد در محل15

آئین های سنتی و مراسمات بومی16

فهرست ضعف ها و تهدیدها

ورثه ای بودن خانه ها1

ح هادی2 وجود طر

تغییر شکل خانه ها از سنتی به شهری۳

شکل نامناسب بهداشتی و درمانی4
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نبود شبکه فاضالب5

عدم وجود اقامتگاه6

عدم توجه به مطالعات زیست محیطی7

ورود رسوبات به دریاچه8

سیل خیز بودن شرق دریاچه9

ح جامع مدیریت اوان10 عدم وجود طر

عدم انجام برنامه های مرتبط با توسعه11

گردشگری12 عدم اعتقاد به مزایای 

وضعیت نامناسب پسماند و محیط زیست1۳

ضعف محلی در تعامل با سرمایه گذاران14

عدم وجود امنیت در مسیر دسترسی اختالفات محلی15

بسته بودن راه های ارتباطی در فصل زمستان16

وجود متولیان دولتی مختلف در محل17

مهاجرت روستاییان به شهر18

تاخیر در همه پرسی ها در روستا19

عدم عمل به تعهدها توسط شرکت تعاونی روستا20

ایجاد دودستگی بین اهالی روستا21

گردشگران22 عدم رعایت شرایط فرهنگی توسط 

گردشگر2۳ عدم تمایل اهالی روستا به حضور 

حریم 150 تا 250 متری24

تحت حفاظت بودن قسمت شمالی منطقه توسط محیط زیست25

گنبد یله 
گنبد، یکی از روستاهای دهستان »قاقازان« در بخش    کولوژی و ژئومورفولوژیک: یله  مطالعه ا

کیلومترى شــمال این ده قرار دارد  گنبد در پانزده  »کوهین« شهرســتان قزوین اســت. چشــمه یله 
کف دره ای  کوهســتانی اســت. موقعیت قرارگیری چشــمه در  و راه دسترســی بــه آن صعب العبــور و 
گنبد در  کوچکی عبور می کنــد و به رودخانه شــاهرود می ریزد. آبگــرم یله  کــه از آن رودخانــه  اســت 
کی از  کیلومتر جاده خا که تقریبا 18  کیلومتری شــهر قزوین واقع شــده اســت  منطقه ای حدودا 80 
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گنبد تا چشــمه آبگرم مســیر عبوری دارد، به طوری که فضای منطقه به دلیل داشتن  روســتای یله 
گردنه هــای متوالــی و ارتفــاع زیــاد در برخی نقاط سردســیر اســت و زمســتان ها معموال عبــور و مرور 
گنبد، از غرب به  کوه پشت یله  امکان ندارد. این روســتا از شــمال به دره آســیاب خرابه، از شرق به 
کوه قشم بالغی و از جنوب غربی به ارتفاعات قطار قوزلوخ و در ارتفاع 2000 - 1600 متری واقع شده 
گنبد قانشــار بالغ اســت؛ این روستا از شــمال شرقی به  اســت. نزدیک ترین روســتا به روســتای یله 
کره محدود می شود. روستای ساربانک و از شمال غرب به روستاهای استین چوب دار و چشمه 

گرم و  بررســی وضعیــت شــبکه دسترســی و سلســله مراتب شــبکه معابــر: موقعیــت چشــمه آب 
کز جمعیتی اطراف و همچنین استان های هم جوار مانند تهران،  گنبد نســبت به مرا روســتای یله 
گیــالن بــه لحاظ دسترســی مزیت مناســبی را فراهم ســاخته اســت. به  البــرز، زنجــان، مازنــدران و 
گردشــگران اســتان های  گردشــگری آخــر هفته و ایام تعطیل را برای  همیــن ســبب می تواند پایگاه 
ح  کز جــاذب جمعیتــی در طر دیگــر بخصــوص جمعیــت تهــران فراهــم آورد. ازایــن رو مهم تریــن مرا

گیالن است. گردشگری منطقه استان های تهران، البرز، قزوین و 

گنبد   جدول 8- ماتریس تحلیل عوامل آبگرم یله 

قوت هاردیف

انجام عملیات راه سازی جهت دسترسی به سایت آبگرم1

گنبد در منطقه موردنظر به عنوان هویت اصلی منطقه2 وجود چشمه آبگرم یله 

گنبد به منطقه موردنظر۳ کی مواصالتی از روستای یله  جاده خا

برخورداری از منابع طبیعی موجود در منطقه، مناسب برای فعالیت های مبتنی بر طبیعت گردی4

گردشگران5 چشم انداز طبیعی مطلوب محیط از دیدگاه 

گنبد6 گردشگری درمانی به سبب وجود چشمه ی آبگرم یله  برخورداری از 

گنبد7 وجود میراث تاریخی در روستای یله 

گنبد8 کافی به منظور ایجاد تسهیالت اقامتی و پذیرایی در روستای یله  وجود اراضی 

ارائه خدمات روستایی مطلوب در روستا )خانه بهداشت، دهیاری و...(9

گنبد10 دسترسی مطلوب جاده ای روستای یله 
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ضعف ها

عدم رعایت مولفه های بهداشتی در استفاده از آبگرم1

کنترل نهادهای امنیتی2 عدم نظارت و 

قرارگیری در حریم و بستر رودخانه۳

عدم وجود زیرساخت های ارتباطی تلفن و اینترنت4

عدم ارائه تسهیالت امدادی5

گردشگری روستایی6 عدم آموزش و آشنایی اهالی با ارائه خدمات 

گردشگری درزمینه ی امکانات اقامتی و پذیرایی7 ناتوانی در تامین تسهیالت الزم برای 

گردشگری در منطقه8 عدم وجود خدمات اطالع رسانی 

گنبد9 گردشگری در سایت آبگرم یله  فقدان مدیریت و سازمان دهی در بخش 

گنبد10 عدم وجود جاذبه های انسان ساخت در پیرامون سایت آبگرم یله 

گنبد11 کیفیت نامطلوب راه ها و مسیر دسترسی به منطقه آبگرم یله  

گاز، برق و آب قابل شرب در منطقه12 عدم وجود شبکه توزیع 

گردشگری1۳ عدم وجود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در بخش 

شیب تند اراضی اطراف و محدودیت هرگونه ساخت وساز پیرامون سایت آبگرم14

کاهش جمعیت جوان و درصد باالی جمعیت سالخورده15

فرصت ها

گردشگر از این مناطق1 ج، قزوین، رشت و... و جذب  کر کز عمده جمعیتی تهران،  همجواری با مرا

انجام عملیات راه سازی جهت دسترسی به سایت آبگرم2

گنبد به عنوان اقدامات اولویت دار استان۳ گردشگری آبگرم یله  کید بر توسعه منطقه نمونه  تا

ح هــای 4 گنبــد در قالــب طر ارائــه مجــوز توســط ســازمان آب منطقــه ای جهــت بهره بــرداری از آبگــرم یلــه 
گردشگری گردشگری مورد تائید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

تمایل جامعه محلی به مشارکت در توسعه منطقه5

نزدیکی به بازار بالقوه شهرستان قزوین6

دسترسی به خدمات و تسهیالت موجود در شهر قزوین7

گردشگری دارای پروانه از مالیات مستقیم سالیانه8 معافیت 50 درصدی تاسیسات 

گردشگری9 گردشگری در منطقه به عنوان پشتیبان خدمات  گنبد دارای قابلیت  وجود روستای یله 

گنبد10 گردشگری درمانی به سبب وجود چشمه ی آبگرم یله  گردشگری مرتبط با  قابلیت های 
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گردشگران عبوری11 دسترسی آسان به جاده ترانزیتی قزوین ـ رشت و امکان جذب 

گرم ســال و برخــورداری منطقــه مطالعاتــی از رژیم مناســب بارندگی و 12 شــرایط مســاعد منطقــه در فصــول 
رطوبت نسبی

تهدیدات

امکان آب گرفتگی و وقوع سیل در فصول بارندگی1

محدودیت فصلی در بهره برداری2

گردشگری۳ عدم دسترسی به نیروی انسانی ماهر در بخش 

محدودیت و حساسیت زیست محیطی در بهره برداری از جاذبه های طبیعی4

مراجعه اقشار خاص شامل بزهکاران و معتادین به سایت آبگرم5

گردشگری6 عدم همکاری و همبستگی بین بخش های مختلف ارائه دهنده خدمات 

گسترش آن در مسیرهای منتهی به منطقه7 محدودیت بخش حمل ونقل عمومی و عدم 

کشور به خصوص در بخش هتل 8 گردشگری در  کاالها و خدمات مرتبط با مسافرت و  رشد شاخص قیمت 
و رستوران و تاثیر آن بر منطقه

کی خانوارهای اســتان قزوین در ســال های 9 افزایــش ســهم هزینه های حمل ونقل در هزینه های غیرخورا
اخیر

گسلی بنیادی و لرزه زا10 گسل شمال قزوین به عنوان  گسله راندگی ـ باراجین یا  عبور 

کاهش جمعیت جوان منطقه11 افزایش مهاجرت جامعه روستایی منطقه به شهر و تبع 

نتیجه گیری و پیشنهاد ها
گردشگری را بر آن داشته تا دست به  آنچه امروزه دانش برنامه ریزی شهری، آینده پژوهی و مدیریت 
مطالعه این منطقه و مواهب آن جهت ریشــه یابی و حل مســائل جاری و آتی نماید، زمینه ســازی و 
گردشگری، طبیعی، درمانی و تاریخی مناطق را جهت بهره مندی  که ظرفیت  ایجاد شرایطی است 
طیف عمومی از مردم و در پهنه وســیعی از جغرافیای انســانی فراهم ســازد. بدین منظور محوریت 
کــه در ادامه اصلی ترین هدف برنامه ریزی  گرفت. موضوعی  گردشــگری پایدار قرار  مطالعــات بر پایه 
کتابخانه ای و اســنادی در موضــوع فوق اطالعات  را تشــکیل داد. مطالعــه و بررســی های میدانــی، 
کالبدی- فضایی و حقوقی-  یکپارچه و جامعی را در ابعاد مختلف جمعیتی، اقلیمی، جغرافیایی، 
گردشــگری روســتایی در  مدیریتــی بــه ارمغان آورد. در بررســی های علمــی و مبانی نظری، موضوع 
تلفیق با گردشگری سالمت موردمطالعه قرار گرفت و از رهیافت آن سه حوزه تندرستی، پیشگیری و 
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درمانی به عنوان مبانی برنامه ریزی تدوین شد. بدین منظور مقایسه ای تطبیقی با تجارب داخلی 
گردشــگری ماجراجویانه، ورزشــی، فرهنگی،  و خارجــی در بهره بــرداری از مناطــق نامبــرده و تحقق 
گرفــت و تفاوت های موضعــی و موضوعی مناطــق در وضعیت  تندرســتی، پیشــگیرانه و ... صــورت 
موجود با نمونه های موفق مشــخص شــد. پیمایش علمی در مجموعه اسناد طرح های باالدستی 
در دودســته مطالعــات موضعــی و مطالعــات موضوعــی و در ســه ســطح محلــی، منطقــه ای و ملی، 
گردشــگری منطقه نمایان  کلی سیاســت های ملی تا منطقه ای را در موضوع توســعه  ســاختارهای 
گردشگری و همراهی اسناد  گردشگری به عنوان مناطق نمونه  ساخت. قرارگیری مناطق در اسناد 
گردشگری پهنه البرز جنوبی موید تمایل و هدایت مطالعات به سمت وسوی تحقق  ملی با توسعه 
گردشگری  که در ادامه فرآیند تحقق برنامه توسعه پایدار  گردشگر پذیر است. موضوعی  گردشگری و 
را پشــتیبانی و حمایت خواهد نمود. مطالعات اقلیمی نوســانات باالیی به لحاظ دما و بارش را در 
کوهســتانی مناطق امــکان بهره مندی از  که به دلیل موقعیت  منطقــه توصیــف می کند. موضوعــی 
کالبدی از  گردشگری را با محدودیت فصلی در طول سال مواجه ساخته است. بررسی های  فضای 
گردشگری  محیط سایت ها نارسایی های بسیاری را به لحاظ ارایه خدمات، زیرساخت و تجهیرات 
کــه اصلی ترین بخش برنامه ریــزی را به خود اختصاص داده اســت، زیرا  نشــان می دهــد. موضوعی 
گردشگری مســتلزم فراهم سازی زمینه هایی جهت  گردشــگر از پتانســیل های  حضور و بهره برداری 
که بخش قابل توجهی از این  ارایه خدمات رفاهی، اقامتی، پذیرایی و... است. این در حالی است 
کنار این مســایل موضوع تامین ایمنی و  خدمات را می توان در روســتاهای پایین دســت یافت. در 
که مهم ترین تهدید  گردشــگران از اهمیت خاصی برخوردار اســت. مســاله ای  امنیت تردد و حضور 
گردشگری منطقه را به خود اختصاص داده است. ساختارهای دسترسی و شبکه معابر  در توسعه 
کیفیت بســیار پایین امــکان تردد خودروهای شــخصی تا محدوده  محــدوده با ســطح مطلوبیت و 
چشمه را با چالش جدی مواجه ساخته است و از طرفی توازن سود و فایده حضور در سایت چشمه 
که خوشبختانه مسیر دسترسی تا  را در قبال دشواری دسترسی برهم زده است. این در حالی است 

کیفیت و شرایط مطلوبی برخوردار است. روستاها از 

کمبود درآمد پایدار در میان  ضعف در ساختارهای اقتصادی منطقه  و افزایش بیکاری و همچنین 
کار فعال در این  کاهش محســوس جمعیتی و مهاجــرت جوانان را به عنوان نیروی  اهالــی مناطق، 
گردشگر پذیر بودن مناطق را نیز تحت تاثیر قرارداده  که  ناحیه ها به دنبال داشته است. موضوعی 
کنترل و مدیریت منطقه را با ضعف و نارسایی  اســت، زیرا دریافت خدمات، راهنمایی، رســیدگی، 
مواجه ساخته است. براین اساس با تحلیل های علمی و بهره برداری از مدل های تحلیل موانع و 
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گردشگری مناطق شناسایی شد. موضوع عدم توجه و نظارت نهادهای دولتی  مشــکالت توسعه 
مهمترین عمل عدم توســعه یافتگی منطقه از دیدگاه اهالی و صاحب نظران بوده اســت. موضوعی 
که در تحلیل های محیط عمومی و تخصصی به عنوان فرصت از آن یاد شــده اســت، زیرا در دستور 
گردشــگری و اختصــاص بودجه به منظور تهیه  گرفتــن این مناطق به عنوان مناطق نمونه  کار قــرار 
گردشــگری به سمت ایجاد و  برنامه های توســعه آن موید تغییر زاویه دید نهادهای متولی توســعه 

گردشگری پایدار در مناطق است. رونق 

گردشگری در ابعاد  که اشاره شد به منظور شناسایی امکانات و محدودیت های توسعه  همان طور 
کالن و  کالبــدی، اقتصــادی، زیســت محیطی، سیاســی و ... از مدل هــای تحلیــل محیط  مختلــف 
گویای غلبه تهدیدات و ضعف هــای منطقه بر فرصت ها و  تخصصی اســتفاده شــد و نتایج تحلیــل 
گرایش راهبردهای توســعه را به سمت راهبردهای دفاعی  نقاط قوت آن بوده اســت. این موضوع 
سوق می دهد. این موضوع در تحلیل وضعیت برگرفته از مدل تحلیل سوات )SWOT( نیز صادق 

بوده است.

گردشــگری منطقه بر اساس پیمایش میدانی  بدین منظور چشــم اندازی مطلوب از آینده توســعه 
کــه  کتابخانــه ای تهیــه شــد  گروه هــای ذینفــع، ذی نفــوذ و ذی ربــط و همچنیــن مطالعــات  میــان 
گردشــگری را نمایــش می دهد. جهت  تصویــری توســعه یافته از وضعیــت آتــی منطقه در خصوص 
گردشــگری پایدار به عنوان هدف اصلی و اهداف خرد شامل: ایجاد  تحقق این چشــم انداز توســعه 
ح تا سطح  گســترش حوزه اثرگذاری طر گردشگری ســالمت،  گردشــگری، تحقق  شــبکه منطقه ای 
گســترش خدمات و امکانات  منطقه )البرز جنوبی(، پاسداشــت هویت تاریخی و طبیعی و ایجاد و 
گردشــگری تدوین شــد. بر این اســاس و جهت نیل به این اهداف برنامه راهبردی در ســه رویکرد 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و شامل هدف، راهبرد، سیاست و اقدام تهیه شد.

کاربــری مناطق از روی  بــا توجــه به مطالعــات و بازدیدهای میدانی انجام شــده و تحلیل وضعیت 
ح زیر است: که برای سرمایه گذاری تعریف شده است، به شر تصاویر ماهواره ای فرایندی 

کوتاه مدت از قبیل: 1( مرمت و بازسازی سایت  ح های  در منطقه الله الموت به ترتیب اجرای طر
کافه رســتوران ســنتی؛ ۳( احداث نمایشــگاه )سوله شــماره 1(؛ 4( ایجاد استخر  در حالت فعلی؛ 2( 
ح های میان مدت شــامل: 1( باشــگاه بولینگ )ســوله  پــرورش ماهــی؛ 5( تعمیــر جاده، اجــرای طر
شــماره 2(؛ 2( پیســت ســافاری؛ ۳( باشگاه اسب ســواری )سوله شــماره ۳(؛ 4( ایجاد سالن ورزشی 

کابین پیشنهاد می شود. ح بلندمدت احداث تله  )سوله شماره 4( و نیز طر
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کف سازی و در خصوص  کوتاه مدت: ترمیم و بازسازی و  ح  در کاروانسرای هجیب نیز به ترتیب طر
گردشگری  ح بلندمدت: احداث هتل میراثی و یا اقامتگاه  ح میان مدت: رســتوران ســنتی و طر طر

پیشنهاد شده است.

ح مرمت  کرد؛ 2( طر کردن مسیر منتهی به غار قلعه  کوتاه مدت: 1( هموار  در آبگرم خرقان نیز، در 
کافی شاپ  ح میان مدت: 1( احداث رستوران و  ج های خرقان و ۳( پیست سافاری در آوج و در طر بر
ج های خرقان؛ 2( احداث آالچیق و اقامتگاه سنتی در منطقه غار قلعه  کرد و بر در منطقه غار قلعه 
ح ایجاد زیپ الین در غار عباس آباد؛ 4( ایجاد ســفره خانه ســنتی در  ج های خرقان؛ ۳( طر کرد و بر
ح هــای بلندمدت  چهــل چشــمه؛ 5( ایجــاد بازارچه ســنتی )محصــوالت( در چهل چشــمه و از طر

کرد. می توان به احداث ریزورت هتل در چشمه علی اشاره 

گنبد  گردشــگری ظاهر شــده و روســتای یله  کوتاه مدت در نقش جاذبه  گنبد در رویکرد  آبگرم یله 
گردشــگران بــا حضور در  گردشــگری خواهد نمود.  در نقــش پشــتیبان و مرکــز اصلــی ارایــه خدمات 
گردشگری شبه  که از نوع  گردشگری، به وسیله جریان ترانزیتی  روســتا و دریافت خدمات پشــتیان 
کوهستانی به چشمه منتقل و در آنجا با  ماجراجویانه است به وسیله خودروهای مخصوص تردد 
گی طبیعی و بکر چشــمه بهره مند می شــوند. این موضوع  دریافت خدمات محدود پذیرایی از ویژ
گند را در نســبت با نمونه های مشــابه داخلی و خارجی خود به  مهم تریــن مزیــت رقابتی آبگرم یله 
ارمغان آورده، ضمن اینکه حجم ســرمایه گذاری پایین تری را نســبت به ایجاد تاسیســات ســنگین 
گردشــگر و جریان اقتصادی همراه  و در محل چشــمه خواهد داشــت و جامعه محلی نیز از حضور 
گردشــگری در  بهره مند خواهد شــد. در رویکردهای میان مدت و بلندمدت توســعه ارایه خدمات 
گنبد و به تدریج در روســتاهای همجوار به همراه تلفیق با زیرســاخت های ورزشــی و  روســتای یله 
فراغتی دنبال شده است. بحث انتقال آب و ایجاد قطب های متعدد آبگرم در منطقه دنباله روی 
گذاری را توجیه می نماید.  که افزایش حجم سرمای  کوتاه مدت است  جریان خلق شده در برنامه 
که فضایــی چندوجهی  ایجــاد دهکــده ســالمتی به عنــوان یکــی از اهــداف غایی ایــن برنامه اســت 
با پذیرش نقش های درمانی، فراغتی، ورزشــی، تندرســتی و ... اســت و شــکل گیری برند و نشــان 

گردشگری پایدار سالمت را برای منطقه به ارمغان خواهد آورد.
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چکیده 1
گوســفندان  کیفیــت الشــه  کمیــت و  هــدف از ایــن تحقیــق، مطالعــه عملکــرد تولیدمثــل، رشــد، 
گله  نــژاد شــال و آمیختــه شــال×رومانف بــود. داده های مربــوط به صفات رشــد و تولیدمثــل از نه 
مردمی جمع آوری شــد. همچنین تعداد هفت رأس بره نر از نژاد شــال و هفت رأس بره نر آمیخته 
گوســفند شــال حومه شــهر قزوین خریداری و  گله های  شــال×رومانف در ســن 11 ماهگی از یکی از 
گله های شال 48/12  که راندمان تلقیح مصنوعی منجر به زایش در  ذبح شدند. نتایج نشان داد 
درصــد بود. میزان دوقلوزایی میش های شــال و آمیخته شــال×رومانف بــه ترتیب 25 و 57 درصد 
بــرآورد شــد )P>0/05(. عملکــرد بره هــای شــال و آمیخته شــال×رومانف برای صفــات وزن تولد به 
کیلوگرم  کیلوگــرم )P>0/05( و وزن از شــیرگیری بــه ترتیــب 24/7۳ و 21/87  ترتیــب 4/07 و ۳/51 
گروه های ژنتیکی موردبررســی در دوره قبل از شــیرگیری  )P>0/05( بــرآورد شــد. میــزان تلفات بــره 
معنی دار بود )P>0/05(. راندمان الشه با دنبه بره های نژاد شال و بره های آمیخته شال×رومانف 
به ترتیب 51/87 و 48/01 درصد )P>0/05( و راندمان الشه بدون دنبه به ترتیب 24/44 و 22/26 
درصد )P<0/05( برآورد شــد. درصد ماده خشــک عضله دو ســر رانی biceps femoris بره های نژاد 
شــال و بره هــای آمیخته شــال×رومانف به ترتیــب 22/97 و 24/67 درصد )P>0/05( برآورد شــد. 

کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین 1-  عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش 

تاثیر آمیخته گری گوسفند
اد رومانف بر عملکرد تولیدی اد شال با نژ نژ

گوسفند نژاد شال با نژاد رومانف بر عملکرد تولیدی تاثیر آمیخته  گری 

محمد حییش وادی توات ی1
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آمیختــه  بره هــای  و  شــال  نــژاد  بره هــای   biceps femoris عضلــه  چربــی  درصــد  بیــن  همچنیــن 
شــال×رومانف )بــه ترتیــب 6/94 و 9/79 درصد( تفــاوت معنی داری وجود داشــت )P>0/05(. به 
لحاظ شاخص قرمزی *a عضله biceps femoris بره های نژاد شال و بره های آمیخته شال×رومانف 
 ،L* درخشــندگی ،b* بــه لحــاظ شــاخص زردی .)P<0/05( تفــاوت معنــی داری وجــود نداشــت
شــادابی Hue angle و اشــباعت رنــگ عضلــه biceps femoris بره های نژاد شــال و بره های آمیخته 
گوشت  کیفیت  شال×رومانف تفاوت معنی داری وجود داشت )P>0/05(. داده های شاخص های 
مؤیــد برتــری عضلــه biceps femoris بره هــای آمیختــه شــال×رومانف بــه لحــاظ مشتری پســندی 
اســت. میــزان اســید تیوباربیتوریــک عضلــه biceps femoris ران بره هــای خالــص شــال و آمیختــه 
کسیداسیون چربی در  شال×رومانف تفاوت معنی داری باهم داشتند )p>0/05(. به عبارت دیگر، ا
عضله ران در آمیخته ها حدود دو برابر آن در عضله ران بره های شــال بود. میزان اســیدهای چرب 

.)P<0/05( گروه تفاوت معنی داری باهم نداشتند گوشت ماهیچه هر دو  اشباع و غیراشباع 

واژه های کلیدی: آمیخته گری، گوسفند نژاد شال، نژاد رومانف، تولیدمثل، الشه، اسیدهای چرب

مقدمه
گرفتن  جمعیــت ایــران در ســال 1۳95، 79926270 نفر برآورد می شــود )بی نام، 1۳95(. بــا در نظر 
کشور با آهنگ رشد 1/24 درصد در سال رو به افزایش است، پیش بینی  که جمعیت  این حقیقت 
که در ســال 1429 خورشــیدی )2050 میالدی( جمعیت ایران از مرز 100 میلیون نفر فراتر  می شــود 
کشور 799/۳ هزار تن  گوشت قرمز در  رود. همچنین در سال 1۳95 )2016 میالدی(، میزان تولید 
گوشت قرمز مصرفی در این  کیلوگرم برآورد شد. به عبارت دیگر  گوشــت قرمز 11/0۳  و ســرانه مصرف 
گوشت قرمز، مصرف مازاد بر تولید  سال حدود 881/1 هزار تن بود و دولت با واردات 90/8 هزار تن 

داخل را جبران نمود )فائواستات، 2019(.

کمبود آب،  تقاضــای بیشــتر بــرای پروتئیــن  حیوانی بــا اثرات مربــوط به تغییــرات آب وهوا، بحــران 
مــواد غذائــی و انــرژی ســبب ایجــاد فاصلــه زیاد بیــن بهره وری موجــود و بهــره وری مــورد انتظار در 
آینده خواهد شــد؛ بنابراین بســیار مهم اســت تا از پیشرفت های فنی و علمی به دست آمده به طور 
ک، ژنتیک، تولیدمثل، بهداشــت و ســالمت دام اســتفاده  سیســتماتیک در تغذیــه، فــرآوری خورا
کاهش یابد )کاپر،  گــردد و بــا بهبود وضعیت دامپــروری فاصله بین بهره وری موجود و مورد انتظــار 

گن، 2012(. 2011؛ ا
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کشــور را تشــکیل می دهد و پرورش آن عمدتا به شــیوه  گوســفند، 40 درصد از جمعیت واحد دامی 
ســنتی و بــا بازده اقتصــادی پایین انجام می شــود )بی نــام، 1۳95(. صفت تولیدمثــل از مهم ترین 
که راندمان  گزارش ها مؤید آن است  گوســفند محســوب می شــود.  صفات اقتصادی در امر پرورش 
گوسفند در ایران پائین و حدود 0/8 - 0/7 بره به ازاء میش مولد در سال است )غالمی  تولیدمثل 
گوســفند به منظور  گله های  و همــکاران، 1۳98(. الزمــه تداوم ایــن حرفه، افزایش بازده تولیدمثل 
کشــاورزی متولیان امر  افزایش تولید بره اســت. از ســویی دیگر، بر اســاس قانون افزایش بهره وری 
کشور را مکلف نموده است تا هرساله معادل ۳ میلیون واحد دامی از جمعیت  پرورش دام سبک 
کاهش و در برابر آن برای ۳ میلیون واحد دامی در سیستم پرورش دام غیر  دامی متکی بر مراتع را 

کم )متمرکز یا بسته و پرورش در آغل( ظرفیت سازی نمایند.  مرتعی و مترا

که پرورش این  کشور به گونه ای است  که عملکرد دام های سبک موجود در  با توجه با این حقیقت 
دام ها در سامانه های غیر مرتعی از بازدهی اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، لذا در سال های 
اخیــر، خط مشــی اصلی اصالح نــژاد، ایجاد ترکیب هــای ژنتیکی جدید و دام های پربــازده از طریق 
کم اســت؛ بنابراین،  آمیخته گــری و درنتیجــه ایجــاد دام های قابل پرورش در شــرایط پــرورش مترا
کــه بتوانند اطالعات مفیــدی در مورد ترکیب هــای ژنتیکی جدید  طراحــی و اجــرای پژوهش هایی 
ارائــه نمایند، بســیار ضــروری و بااهمیت خواهند بــود )بی نام،1۳90(. این مطالعه عملکرد رشــد و 
تولیدمثــل بره های نژاد شــال اســتان قزویــن و آمیخته های آن با نــژاد رومانف را مــورد ارزیابی قرار 
گوســفند نژاد شــال  ح بررســی تاثیــر آمیخته گــری با نــژاد رومانف بــر عملکرد  می دهــد. اهــداف طــر

عبارت اند از:

بررسی عملکرد صفات تولیدمثلی میش های نژاد شال و آمیخته شال×رومانف  
بررسی عملکرد صفات رشد در بره های نژاد شال و آمیخته شال×رومانف  
بررسی صفت زنده مانی بره های نژاد شال و آمیخته شال×رومانف  
کمیت الشه بره های نژاد شال و آمیخته شال×رومانف   بررسی 
گوشت بره های نژاد شال و آمیخته شال×رومانف   کیفیت  بررسی 
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مبانی نظری و پیشینه
اين    گسترش  است.  كشور  مشاغل  مهمترين  از  يكي  گوسفندداری  ایــران:  در  گوســفندداری 

فعاليت، نقش به ســزایی در افزایــش اشتغال زائي دارد. حفظ و حراست از اين سرمايه ملي و ارتقاء 
كشور،  صنايع  خام موردنیــاز  مواد  و  حيواني  پروتئين  تأمين  جهت  توليدات  انواع  ميزان  افزايش  و 
طلب  را  گوسفند  نژاد  اصالح  پــرورش، تغذیــه و  مديريت  بهبود  تحقيق،  و  آموزش  ســرمایه گذاری، 
مي نمايد. به طورمعمــول پرورش گوسفند به دو منظور داشتي و پرواربندی انجام می گیــرد. پرورش 
گوسفند داشتي از جهت تأمين علوفه موردنیاز به سه روش مختلف انجام می پذیرد )بی نام،1۳90(: 
1- پرورش گوسفند و بز داشتي با استفاده از مراتع )عشاير كوچ رو(، 2- پرورش گوسفند و بز داشتي 
ع و باغات )روســتایی( و ۳- پرورش گوسفند و بز داشتي مزرعــه ای  با استفاده توأم از مراتع و مزار
کم، متمرکز و یا بســته(. با توجه به فقر علوفه مراتع و مشكالت زندگي عشايری روش اول سير  )مترا
نزولي و جای خود را به تدریــج به روش هــای دوم و سوم مــی دهد. در اين روش پرورش دهنــدگان 
در  ولي  مي كنند،  استفاده  مراتع  علوفه  از  سال  طول  در  خود  دام هــای  تعليف  برای  بز  و  گوسفند 
متداولترين روش  شده اند.  علوفه دستي  از  استفاده  به  مجبور  سال  از  مواقعي  اخير در  سال هــای 
پرورش گوسفند و بز كشور روش دوم يعني استفاده توأم از مراتع و علوفه زراعي و باغي است. روش 
کــه غالبــا توســط مالكين زمينهای بزرگ و كشت و صنعت هــای كشاورزی انجــام می شــود،  سوم 
شــامل پــرورش دام، غالبــا با تغذیــه دستي اســت. در اين روش محدوديت فصلي تولیدمثل در دام 

وجود ندارد و هدف دستیابی به باالترین ظرفیت تولیدمثلی است.

کــه از آن هــا تحــت عنــوان اســتراتژی های ســنتی اصــالح نــژاد دام یــاد  برنامه هــای اصــالح نــژادی 
می شــود، عبارت انــد از )کاســجی و همــکاران، 2006؛ فائــو1، 2010(: الــف- انتخاب داخــل نژاد برای 
ارتقاء توان ژنتیکی یک نژاد، ب- انتخاب بین نژادها برای جایگزینی یک نژاد به جای نژادی دیگر 
و ج- دورگ گیــری2 و مهندســی آمیزش هــا بــرای انتقــال یــک ژن از نژادی بــه نژاد دیگر، ســنتز یک 
که تنوع ژنتیکــی در داخل  کثر اثرات متقابــل ژن ها. در مواقعــی  نــژاد جدیــد و یــا بهره گیــری از حدا
که  کم باشــد و نیز تفاوت های ژنتیکی بین نژادها آن چنان قابل مالحظه باشــد به گونه ای  یک نژاد 
بتواند شرایط یک تغییر ژنتیکی سریع را در جمعیت فراهم نماید، جایگزینی نژادها موردتوجه قرار 
می گیــرد. در این اســتراتژی، اثــر متقابل ژنوتیپ و محیط و یا به عبارت دیگر نژاد و سیســتم پرورش 

1-  FAO
2-  Crossbreeding 
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بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است. جایگزینی یک نژاد می تواند به تدریج و یا به یکباره اتفاق 
که در مــوارد زیر انجام می شــود )فائو،  گریدینــگ آپ1 ابــزار جایگزینــی تدریجی نژادها اســت  افتــد. 

.)2010

کشــاورزی، معاونــت بهبــود تولیدات دامی ســازمان  در راســتای اجــرای قانــون افزایــش بهــره وری 
کشــاورزی اســتان قزوین موظف شــد تا در ســامانه روســتایی- مزرعه ای اســتان تعدادی از  جهاد 
گله ها را تحت پوشش آمیخته گری نژاد شال منطقه و نژاد خارجی رومانف نماید. هدف از اجرای 
پروژه بررســی تاثیر آمیخته گری با نژاد رومانف بر عملکرد تولیدی نژاد شــال استان آن است تا توان 

گردد. گله های مردمی بررسی  تولیدی و تولیدمثلی نتایج حاصل از این آمیخته گری در 

گوسفند  که بالغ بر 45 درصد آن را  گوســفند به ســر می برد  در اســتان قزوین حدود 69۳476 رأس 
که به نگهداری و پرورش  نژاد شــال به خود اختصاص داده اســت. در حال حاضر تعداد دامدارانی 
گوسفند در  گوســفند شــال مشغول هســتند، حدودا بالغ بر 4000 خانوار می شود. سیســتم پرورش 
کثــرا به صورت روســتایی اســت. در ایــن سیســتم دام در مراتع و زمین هــای زراعی  اســتان قزویــن ا
اطــراف محــل پــرورش )دامــداری( تعلیــف می نمایــد و تنهــا در ماه های ســرد و برفی ســال در آغل 

نگه داری و به صورت دستی تغذیه می شوند.

گوســفند نــژاد رومانف بــا دارا بودن خصوصیــات تولیدمثلی بــاال )دوقلوزایی 270%(، ضریب رشــد 
ج از فصل، داشــتن ۳  کم دنبــه بــودن و جثه مناســب، وجــود چند فحلــی و فحلیت خار مطلــوب، 
زایمان در 2 سال، تولید شیر مناسب برای تغذیه چند بره و همچنین بلوغ جنسی زودرس یکی از 

بهترین نژادها هم برای پایه مادری و هم پایه پدری درآمیخته گری است.

همچنین پرورش صنعتی این نژاد بدون آمیخته گری با نژادهای داخلی می  تواند راهکار مناســبی 
که پرورش صنعتی این نژاد  جهت تولید پروتئین حیوانی باشد البته این نکته را نیز نباید از یاد برد 
کنجاله  های پروتئینی، مــواد افزودنی و  ک دامی )جــو، ذرت،  کشــور بــه واردات خورا می  توانــد نیاز 
که در این مورد می بایست بین واردات مستقیم پروتئین حیوانی از  مکمل و غیره( را افزایش دهد 
کشور )واردات غالت، به کارگیری نیروی انسانی در داخل  ج و تولید پروتئین حیوانی در داخل  خار

کرد. کشور و حتی صادرات آن با توجه به اقتصادی بودن آن ها(، یکی را انتخاب 

1-  Grading up
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عملکرد بره رومانف )R( خالص و بره های آمیخته حاصل از تالقی رومانف و مورکارامان1 )M( تحت 
کم مقایســه شــد )کورکمز و امســن، 2016(. نژاد M یک نــژاد دنبه دار  یــک سیســتم تولید نیمه مترا
بومــی منطقــه آناتولــی شــرقی ترکیه اســت. تجزیه وتحلیل بــر روی داده هــا از 168 بره تولید شــده از 
میــش R و M از طریــق تلقیــح مصنوعــی الپاروســکوپی )LAI( بــا مایــع منــی قوچ هــای خالص R و 
F1هــای RxM انجــام شــد. بره هــای خالــص F1 ،R یــا ½ R حاصــل از تالقــی M×R و ¼ R )تالقــی 
برگشتی M× M×R( تولید شدند. بره های F1 و ¼ R دارای وزن تولد سنگین تری )P>0/05( نسبت 
به بره های R بودند، درحالی که بره های F1 و R دارای وزن بیشتری نسبت به بره های ¼ R بودند 
گروه از بره ها )P>0/05( ازنظر سن بلوغ جنسی در نرها و ماده ها با هم اختالف  )P>0/05(. این سه 
داشــتند )P>0/05(. به عبارت دیگــر ســن بلوغ جنســی بره هــای R زود، F1 میانــه و ¼ R دیرتر بود. 
که فحلی را نشــان دادند تا ســن یکســالگی نشان دادند برای R )100 درصد(  درصد بره میش هایی 
و F1 )67 درصد( باالتر از ¼ R )4۳ درصد( بود )P>0/05(. درنتیجه، بهبود صفات رشــد و صفات 

اولیه تولیدمثل می تواند از آمیخته گری نژاد مورکارامان دمبه دار با نژاد رومانف حاصل شود.

گوســفندان رومانــف برای زایش هــای پائیزه  که تولید بــره در  در تحقیــق دیگــری نشــان داده شــد 
و زمســتانه بیشــتر اســت. همچنیــن میش هــای ســه و باالتر از ســه ســال بره هــای بیشــتری تولید 
می کنند. میزان زنده مانی در زایش های زمستانه و تابستانه بیشتر است. زمان بهینه برای تلقیح 
ع، ســه زایش در طی دو ســال به اتفاق افتاد )هودوف  و آبســتنی 1۳-12 ماهگی اســت. در این مزار

و همکاران، 2019(.

کتور رشــد  جواســره و همکاران )2017( بامطالعه بر روی تنوع ســه ژن عمده اثر باروری )FecB(، فا
کتیــن بــر روی میش هــای شــکم اول تــا پنجــم نــژاد رومانف در ایســتگاه ســخرا2  GDF9( 9( و پروال
کــه ژن FecB در این نژاد چندشــکلی ندارد و نیز ژنوتیــپ AA و BB برای ژن  کشــور مصــر دریافتنــد 
 MM که ژنوتیپ کتین به لحاظ عملکرد تولیدمثل اختالفی باهم ندارند؛ اما نتایج نشان داد  پروال
نسبت به ژنوتیپ NM به میزان 0/792 بره بیشتری در هر زایش تولید نمود؛ بنابراین آن ها چنین 
که انتخاب بر اســاس جهش موجــود در GDF9 می تواند بــرای افزایش عملکرد  اســتنباط نمودنــد 

گوسفند رومانف مفید باشد. راندمان بره زایی در 

1-  Morkaraman
2-  Sekhra
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کــه تالقــی میــش رومانــف بــا قــوچ آمیختــه آرگالی1×  دوالیشــولی و همــکاران )2015( نشــان دادنــد 
رومانف با 75 درصد ژن نژاد رومانف تاثیر مثبتی بر عملکرد رشــد و تولید ماهیچه بره های تازه به 
دنیا آمده )A 8/1 :R 8/7( داشت. بره های نر آمیخته تازه به دنیا آمده نسبت به بره های خالص، 
کیلوگرم در  عملکــرد رشــد و قابلیــت هضم مــواد مغذی بهتری داشــتند. بره های نر آمیختــه 4/80 
گرم رشــد روزانه بیشتری داشتند.  ســن 8 ماهگی ســنگین تر بودند و تا ســن 8 ماهگی به میزان 19 
کیلوگرم بیشتر  گرم بره های نر آمیخته نسبت به بره های خالص حدود 2/8  همچنین، وزن الشه 

بود.

فرکینگ و همکاران )2019( اثرات آمیخته گری متقابل بین نژادهای رومانف و رامبویه را زنده مانی، 
کلمبیا، ¼ هامپشــایر و ¼  رشــد و تولیدمثل نتاج F1 و اثرات خالص نژادی )ســافولک و مرکب ½ 
سافولک( را بر صفات زنده مانی و رشد بره های حاصل از پدر انتهایی را بررسی نمودند. میش های 
که 621 رأس برای  گرفتند  بالغ رامبویه )24۳ رأس( در طی دو فصل در معرض 20 قوچ رومانف قرار 
ارزیابــی صفــات رشــد و بقا تولید شــدند. در این میان 274 میش F1 طی 4 ســال بــا عملکرد تولید 
گرفتند. به طور مشــابه، 116 رأس میش  رامبویــه در معرض 20 رأس قوچ قرار  مثــل موردبررســی قرار 
که منجر به تولید 601 رأس بره برای ارزیابی صفات رشد وزنده مانی شد. در این میان 176  گرفتند 
 F1  کل 4۳۳ رأس میش گرفتند. از  میش F1 برای صفات تولیدمثل طی 4 ســال مورد ارزیابی قرار 
کل 1552 زایــش( از 16۳4 جفت گیری با پدران انتهایی طی 4 ســال  درمجمــوع ۳4۳1 رأس بــره )از 
حاصل شــد. پدرهای انتهایی شــامل ۳8 رأس قوچ ســافولک و 44 راس قوچ مرکب بودند. اندازه 
زایــش بــره  میش های آمیختــه متعلق به مادران رومانــف 1/52 بره به ازای هر زایش، بیشــتر از بره 
میش هــای حاصــل از میــش رامبویه بــود )p>0/001(. وزن تولد بره های متعلــق به میش رومانف و 
گروه برابر  کیلوگرم بود. درهرحال بره های شــکم اول هر دو  میش رامبویه به ترتیب ۳/41 و 4/26 
بــود و تفــاوت قابل مالحظــه ای بــرای عملکــرد تولیدمثلی، ســوددهی اقتصادی و یا رشــد و قدرت 

گروه در تالقی برگشتی مشاهده نشد. زنده مانی بره های هر دو 

در تحقیقــی عملکــرد بره هــای آمیختــه رومانف × لری بختیــاری و لری بختیاری در یــک دوره پروار 
گرفت )رضائــی صالح بابری و همکاران، 1۳96(. در ایــن تحقیق میانگین افزایش  موردبررســی قــرار 
گــرم در روز( و نیز  گــرم در روز( بیشــتر از نــژاد لــری بختیاری )156  وزن روزانــه بره هــای آمیختــه )190 
بــازده الشــه آمیخته ها 6 درصد بیشــتر از نژاد خالــص بود. مجموع امعاء و احشــاء در بره های نژاد 

1-  Argali
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خالــص بیشــتر از آمیخته هــا بــود. در یــک مطالعــه، عملکــرد رشــد و پــروار بره های لــری بختیاری، 
گرفت )طالبی و  کســتانی× لری بختیاری موردبررســی قرار  آمیخته هــای رومانف× لری بختیاری و پا
که وزن شــیرگیری بره های آمیخته رومانف×لری بختیاری  غالمحســینی، 1۳96(. نتایج نشان داد 
کستانی× لری بختیاری بود. بین  به طور مشخصی  بیشتر از بره های لری بختیاری و آمیخته های پا
بره هــای لری بختیــاری و آمیخته هــای رومانــف× لری بختیــاری بــرای صفــات افزایــش وزن روزانه، 
ک، ضریب تبدیل غذایی و وزن در پایان دوره پروار تفاوت معنی داری وجود نداشت.  مصرف خورا

بره های لری بختیاری و آمیخته های رومانف× لری بختیاری برای صفات افزایش وزن روزانه

گــرم(، ضریــب تبدیــل غذایــی )8/52 و 8/95( و وزن در پایــان دوره پــروار )51/78 و  )200 و 184 
کســتانی× لری بختیاری )به ترتیب  کیلوگرم( به طور مشــخصی )P>0/05( از آمیخته های پا  50/26
کیلوگــرم( برتر بودند. برای بهبود عملکرد صفات رشــد و پرواری، تالقی  گــرم، 11/07 و 47/71   155
کســتانی و  بیــن نژادهــای رومانف و لری بختیاری به طــور معنی داری بهتر از تالقی بین نژادهای پا

لری بختیاری بود.

روش شناسی
دام هــای مــورد آزمایــش: داده هــای مربــوط به صفات رشــد شــامل وزن تولد و وزن شــیرگیری،   

گله  صفــات تولیدمثــل شــامل راندمان تلقیــح مصنوعی منجر به آبســتنی و درصد دوقلوزایــی از 9 
مردمــی جمــع آوری شــد. همچنیــن تعــداد 7 رأس بره نــر از نژاد شــال و 7 رأس بره نر آمیخته شــال 
گوســفند شــال حومه شــهر قزوین خریداری و ذبح  گله های  - رومانف در ســن 11 ماهگی از یکی از 
کشــتار  ک، تمام بره ها پس از وزن کشــی  شــدند. پــس از 14 الــی 16 ســاعت محرومیــت از آب و خورا
کردن امعاء و احشاء  کشتار، ابتدا سر و پاچه آن ها جدا و توزین شدند. بعد از خالی  شدند. پس از 
کبد، شــش ها،  گوســفندان مثل  گرم توزین شــد. پوســت و اعضای داخلی  از الشــه ها، الشــه های 
کلیه هــا، چربی احشــایی، طحــال، روده باریــک خالی، شــکمبه خالی و بیضه هــا نیز به طور  قلــب، 
کشــتار حیوانات، دنبه از الشــه جدا و توزین شــد. پس از  گانــه توزیــن شــدند. پــس از توزین و  جدا
گرم، آن را در درجه حرارت یخچال )4 درجه ســانتی گراد( به مدت 24  به دســت آوردن وزن الشــه 
ساعت نگهداری و وزن الشه سرد ثبت شد و سپس الشه به دو نیم تقسیم و به قسمت های ران، 
گردن تفکیک شد )عاطفی و همکاران، 2012(. جهت اندازه گیری  راسته، سردست و پیش سینه و 
گرفت. شــاخص های ســه   گانه رنگ گوشــت عضله biceps femoris مورد نمونه برداری قرار  کیفیت 
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)*b* ،a و *L( در عضــــــــــله biceps femoris با اســــــتفاده دســــــتگاه رنگ ســــــنج دیجیــــــتال )مدل 
کشــور آمریــکا( تعیین شــد. شــاخص های *a و *b در اینجا به ترتیب  DP-9000، شــرکت هانترلــب1 
گوشــت هســتند. اعداد باالتــر معرف قرمزتر و زردتــر بودن رنگ  معــرف میــزان قرمزی و زردی رنگ 
گوشت اســت و اعداد باالتر معرف  گوشــت اســت. شــاخص *L نیز معیاری از تاریکی و روشنی رنگ 
گوشــت اســت. برای انجــام آزمایش، نمونه های منجمد شــده ایــن عضله به  روشــن تر بودن رنگ 
مــدت 24 ســاعت در دمــای 1 تــا 4 درجه ســانتی گراد یخ گشــایی شــدند. آنــگاه ســطح نمونه  ها به 
ضخامت حدود ۳ میلی متر برداشــته و نمونه ها برای شــکوفا شــدن رنگ در ســطح تراشــیده شده 
بــه مــدت 45 دقیقــه در دمــای اتــاق نگه داری شــدند. شــاخص      های رنگ با اســتفاده از دســتگاه 
مذکور در دو و یا بیش از دو تکرار قرائت شــد و میانگین اعداد حاصله برای هر شــاخص ثبت شــد. 
که به ترتیب معرف خلوص   Chroma = )a*2+b*2( 0.5 و Hue angle=Tan-1 )b*/a*( شــاخص های
گوشت است محاسبه شدند. آزمایش TBA یک روش مرسوم  رنگ و میزان سرزندگی و تازگی رنگ 
کسیداســیون چربی هاســت. ایــن روش برای تعییــن مقدار  بــرای اندازه گیــری محصــوالت ثانویــه ا
مالــون دی آلدهیــد محصــول مهم تجزیــه روغن ها و چربی های غیراشــباع با دو یا بیــش از دو باند 
کسیداسیون روغن ها را می توان  دوگانه است. استفاده از عدد TBA برای سنجش فساد ناشی از ا
کسید، اسیدیته و تندی به حساب آورد  کمکی برای سایر روش ها ازجمله اندازه گیری پرا یک روش 
)محمــدی آبگرمــی و همــکاران، 1۳87؛ دومینگوئز و همــکاران، 2019(. میــزان TBA تا 2 میلی گرم 
گوشــت نشــان دهنده عدم طعم ترشــیدگی است )ســیاه کمری و همکاران، 1۳97(.  کیلوگرم  در هر 
کلریک استیک اسید( به مدت  گرم از هر نمونه را با 41 میلی لیتر TCA )تترا برای انجام آزمایش 21 
کاغذ صافــی آن را صاف  کــردن 41 میلی لیتر آب مقطر به وســیله  9 دقیقــه مخلــوط و پــس از اضافه 
 TBA کــرده و پــس از صاف شــدن 4 میلی لیتر از هر نمونه آن را برداشــته و بــه آن 4 میلی لیتر معرف
)تیــو باربوتیریک اســید( اضافه شــد. ســپس نمونه ها داخل بن ماری با دمــای 711 درجه به مدت 
گرفت. بعد از ســرد شــدن، هر نمونه در داخل دســتگاه اســپکتوفتومتر در معرض  نیم ســاعت قرار 
گرفت و طول موج هر نمونه با نمونه شــاهد ســنجیده شــد )اســتربور و  طول مــوج 491 نانومتــر قــرار 

چیزمن، 1990(.

داده های مربوط به صفات تولیدمثل، رشد، صفات الشه، اندام ها و آالیش های حاصل از کشتار دام ها 
.)SAS, 2004( گرفت کامال تصادفی با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه آماری قرار  در قالب طرح 

مدل آماری داده های صفات رشد بره، عبارت بود از:

1-  HunterLab
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yijklm = μ + Gi + Fj + Lk + Sl + eijklmرابطه )1(

 Gi ،کل کــه در آن yijklm مشــاهده به دســت آمده مربوط به یکی از صفات رشــد بــرهm ام، μمیانگین 
گله )9 و ...،  گروه ژنتیکی )نژاد شــال و آمیخته شــال×رومانف(، Fj اثر ثابت j امین  اثر ثابت i امین 
j =1 ،2(، Lk اثــر ثابــت k امیــن جنــس بــره )2 و k=1(، Sl  اثر ثابت l امین فصل تولد )بهار، تابســتان، 
پائیز و زمســتان= l( و eijklm اثر تصادفی باقیمانده اســت. برای مقایسه میانگین ها از آزمون توکی در 
کیفیت الشه و  سطح 5 درصد استفاده شد. همچنین مدل آماری داده های یکی از صفات الشه، 

اسیدهای چرب عضله biceps femoris، عبارت بود از:

yij = μ + Gi + eijرابطه )2(

کل، Gi اثر ثابت i امین  که در آن yij مشاهده به دست آمده مربوط به یکی از الشه j ام،  μمیانگین 
گروه ژنتیکی )نژاد شــال و آمیخته شــال×رومانف( و eij اثر تصادفی باقی مانده اســت. برای مقایسه 
میانگین هــا از آزمــون توکی در ســطح 5 درصد اســتفاده شــد. همچنیــن برای صفــت دوقلوزایی از 

کای اسکوئر استفاده شد. آزمون 

یافته های پژوهشی
صفــات تولیدمثــل: بر اســاس نتایج به دســت آمده )جــدول 1(، راندمان تلقیــح مصنوعی به روش 
خ زایش  الپراســکوپی برای میش نژاد شــال 48/12 درصد برآورد شــد. لطفی و همکاران )1۳92( نر
گزارش نمودند. وطن خواه و ادریس  گوسفند زندی را با روش تلقیح مصنوعی واژنی 52/8 درصد 
)1۳79( راندمــان تلقیح طبیعی منجر به آبســتنی را بــرای میش های نژاد بختیاری 90 درصد اعالم 
خ زایش میش شال پس از الپراسکوپی را 59/۳8 - 5۳/1۳  نمود. اسد زاده و همکاران )1۳94( نر
گوسفند شال را  خ زایش میش های دارای فحلی برگشتی  گزارش نمودند. همچنین آن ها نر درصد 
گزارش نمودند. این نتایج بیش تر از نتایج به دســت آمده در مطالعه  بین 76/47 - 64/70 درصد 
حاضر بود. در مقابل، مسعودی و همکاران )1۳9۳( راندمان زایش میش نژاد زل را به روش تلقیح 
که  مصنوعــی بــا الپراســکوپی 50 درصد و بــه روش تلقیح مصنوعــی واژنی 40 درصد اعــالم نمودند 

کم تر بود. قدری از نتایج مطالعه حاضر 
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جدول 1- راندمان تلقیح مصنوعی به روش الپراسکوپی  

راندمان تلقیح )درصد(تعداد مشاهده )رأس(

429۳میش تلقیح شده

% 206648/12تلقیح منجر به زایش

2227زایش میش های برگشتی

بــر اســاس نتایــج جدول 2، میــزان دوقلوزایــی میش های نژاد شــال 25 و میــزان دوقلوزایی میش 
آمیختــه شــال×رومانف 57 درصد برآورد شــد. در مطالعه ای، درصد دوقلوزایــی ترکانا میش بومی 
گزارش شــد  کیلوگرم  کشــور رومانی و آمیخته هایش با نرهای نژاد الیســتر را به ترتیب 12/5 و 59/2 

که نزدیک به نتایج تحقیق حاضر بود. )گاوجدیان و همکاران، 201۳( 

گروه های ژنتیکی   جدول 2- میزان دوقلوزایی 

کای اسکوئردرصد دوقلوزاییعامل

گروه ژنتیکی

0/0004** 25شال

57آمیخته
** معنی داری در سطح 1 درصد.  

بر اســاس نتایج جدول ۳، میزان تلفات بره های نژاد شــال تا ســن شیرگیری 11/75 و مقدار تلفات 
بره آمیخته شال×رومانف در این دوره زمانی، 40 درصد برآورد شد. خجسته کی و همکاران )1۳95( 
گزارش  درصــد تلفــات آمیختــه رومانف-زندی را ۳/8 و مقــدار آن در بره های زنــدی را 9/5 درصد 
کشــور رومانــی و آمیخته هایش با نرهای  کردنــد. در مطالعــه ای، درصــد تلفات بره های ترکانا بومی 

گزارش شد )گاوجدیان و همکاران، 201۳(. نژاد الیستر را به ترتیب 8/9 و 6/0 درصد 

گروه های ژنتیکی   جدول ۳- میزان تلفات 

کای اسکوئردرصد تلفاتعامل

گروه ژنتیکی

0/0001** 11/75شال

40آمیخته
** معنی داری در سطح 1 درصد.  
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کافــی دامــدار در نگهداری  بــاال بــودن درصــد تلفــات بــره در دوره قبل از شــیرگیری به عــدم تجربه 
لت دارد. بره های آمیخته شال×رومانف مانند بره های خالص  بره های آمیخته شــال×رومانف دال
شال توانایی چرا در مراتع موجود استان را ندارند. در صورت نگهداری بره و میش مادر در داخل 
دامداری و انجام تغذیه دســتی، نیازهای این بره ها تامین و از تلف شــدن آن ها جلوگیری خواهد 

شد.

گله، ژنوتیپ بره، جنس بره و  میانگین وزن تولد بره های نژاد شال در جدول 4 آمده است. عامل 
فصــل زایــش بر وزن تولد معنی دار بود )P>0/05(. وزن تولد بره های نژاد شــال از وزن تولد بره های 

آمیخته شال×رومانف باالتر بود.

گروه ژنتیکی، جنس و فصل زایش   جدول 4- وزن تولد بره های نژاد شال به تفکیک 

میانگینتعدادعامل

کل 0/01 ± 5۳01۳/75میانگین 

a 0/05 ± ۳6854/07گروه ژنتیکی شال

b 0/0۳ ± 1616۳/51آمیخته

0/0۳ ± 2860۳/79جنس نر

0/0۳ ± 2441۳/61ماده

b 0/0۳ ± 946۳/82فصل 1

21۳07۳/86 ± 0/0۳ a

۳769۳/85 ± 0/04 ab

42279۳/64 ± 0/0۳ c

حروف غیرمشابه در هر ردیف بیان گر وجود تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد است.  

گــزارش نمودند.  کیلوگرم  عمــو پشــت مســاری و همــکاران )1۳94( وزن تولــد بره نژاد شــال را 4/52 
اســد زاده و همــکاران )1۳94( وزن تولــد بره شــال حاصل از تلقیح مصنوعی به روش الپراســکوپی را 
گزارش ها اخیر بود. پور  گــزارش نمودند. نتایج این تحقیق قدری پایین تر از نتایــج  کیلوگــرم   4/4۳
حاجی و حسین زاده )1۳97( وزن تولد بره های شال و آمیخته شال×رومانف را به ترتیب ۳/8 و ۳/9 
که نزدیک به نتایج مطالعه حاضر است. خجسته کی و همکاران )1۳95( وزن  کیلوگرم بیان داشتند 
کیلوگرم بیان  تولــد بره هــای نــژاد زندی و آمیخته هایش با نــژاد رومانف را به ترتیــب 4/۳5 و 4/۳2 
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کســتانی و  نمودنــد. در تحقیقــی، وزن تولــد نژاد لری بختیاری، آمیخته لری بختیاری و رومانف و پا
گزارش شد )طالبی و غالمحسینی، 1۳96(. کیلوگرم  رومانف به ترتیب 5/16، 4/95 و 5/89 

گله  میانگین وزن شــیرگیری بره های شــال و آمیخته شــال×رومانف در جدول 5 آمده اســت. عامل 
و ژنوتیپ بره بر وزن از شیرگیری معنی دار بود )P>0/05(. وزن از شیرگیری بره های نژاد شال از وزن 
تولد بره های آمیخته شال×رومانف باالتر بود. عمو پشت مساری و همکاران )1۳94( وزن ازشیرگیری 
که مشــابه نتایج تحقیق حاضر اســت. اســدزاده و  گزارش نمودند  کیلوگرم  بــره نــژاد شــال را 24/51 
همکاران )1۳94( وزن ازشیرگیری بره شال حاصل از تلقیح مصنوعی به روش الپراسکوپی را 21/87 
کرمانی موخر و همــکاران )1۳95(  کم تر اســت.  که از نتایج مطالعــه حاضر  گــزارش نمودنــد  کیلوگــرم 
کیلوگرم برآورد  کیوســی یونان( را 22/80  وزن از شــیرگیری بره های ایران بلک )آمیخته نژاد بلوچی و 
کردی و آمیخته هایش با نرهای افشاری، شال و  نمودند. در تحقیقی، وزن ازشیرگیری بره های نژاد 
گزارش شد )اسماعیل زاده و همکاران،  کیلوگرم  سنجابی به ترتیب 21/50، 22/80، 24/8 و 22/60 
2011(. در مطالعه ای، وزن از شیرگیری بره های تورانیکا بومی کشور رومانی و آمیخته هایش با نرهای 
گزارش شــد )گاوجدیان و همکاران، 201۳(. نتایج  کیلوگرم  نژاد الیســتر را به ترتیب 20/10 و 2۳/70 

گزارش ها این محققین قرار دارد. تحقیق حاضر در محدوده نتایج 

گروه ژنتیکی، جنس و فصل زایش   جدول 5- وزن شیرگیری بره های نژاد شال به تفکیک 

میانگینتعدادعامل

کل 0/0۳ ± 41022۳/48میانگین 

a 0/20 ± ۳57124/7۳گروه ژنتیکی شال

b 0/18 ± 5۳121/87 آمیخته

0/17 ± 22522۳/۳۳جنس نر

0/17 ± 18502۳/28 ماده

0/17 ± 8982۳/28فصل 1

2 12542۳/29 ± 0/29

۳ 5822۳/۳1 ± 0/18

4 1۳682۳/۳۳ ± 0/17

حروف غیرمشابه در هر ردیف بیان گر وجود تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد است.  
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گرم بره های شــال ۳/86 درصد بیش از راندمان الشــه  بر اســاس نتایج جدول 6، راندمان الشــه 
بره هــای آمیختــه بــود )P>0/05(. وزن دنبه بره های نژاد شــال و آمیخته بــه ترتیب ۳/۳4 و 0/65 
کیلوگرم سنگین تر  گرم بدون دنبه بره های شال 1/98  کیلوگرم بود )P>0/05(. همچنین وزن الشه 
گرم بدون دنبه، باوجودآنکه  از الشه بره های آمیخته بود )P>0/05( لیکن به لحاظ راندمان الشه 
بره هــای آمیختــه 1/02 درصد راندمان باالتری نســبت به عملکرد بره های خالص شــال داشــتند، 
گر معیار  گروه ژنتیکی معنی دار نبود )P<0/05(. به عبارت دیگر، بر اساس این نتایج ا تفاوت بین دو 
کیلوگرم الشــه )با دنبه( به ازا هر رأس بره ذبح شده باشد، بره های نژاد شال نسبت  مقایســه تولید 
ک راندمان الشه بدون دنبه باشد تفاوتی بین  گر مال به بره های آمیخته عملکرد بهتری دارند اّما ا

گروه نخواهد بود. این دو 

گروه ژنتیکی(   کشتار )n= 7 رأس در هر  جدول 6- اثر ژنوتیپ بر الشه و اندام های بره پس از 

متغیر
گروه ژنتیکی

آمیختهشال

a47/99 ± 1/65 b 1/65 ± 5۳/57وزن زنده )کیلوگرم(

گرم )کیلوگرم( a2۳/10 ± 0/99 b 0/99 ± 27/78وزن الشه 

a22/71 ± 0/97 b 0/97 ± 27/۳6وزن الشه سرد )کیلوگرم(

گرم )درصد( a48/01 ± 0/81 b 0/81 ± 51/87راندمان الشه 

a47/18 ± 0/81 b 0/81 ± 51/10راندمان الشه سرد )درصد(

گرم بدون دنبه )کیلوگرم( a22/46 ± 0/98 b 0/98 ± 24/44وزن الشه 

گرم بدون دنبه  راندمان الشه 
0/01 ± 0/0146/65 ± 45/6۳)درصد(

0/۳2 ± 0/۳27/06 ± 6/74شکمبه پر )کیلوگرم(

a1/61 ± 0/09 b 0/09 ± 1/91شکمبه خالی )کیلوگرم(

a2/96 ± 0/11 b 0/11 ± ۳/61روده پر )کیلوگرم(

a2/05 ± 0/08 b 0/08 ± 2/66روده خالی )کیلوگرم(

a4/87 ± 0/29 b 0/29 ± 5/79وزن پوست )کیلوگرم(

0/1۳ ± 0/1۳2/80 ± 2/49وزن سر )کیلوگرم(
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متغیر
گروه ژنتیکی

آمیختهشال

1/65 ± 0/۳91/1۳ ± 1/2۳وزن پاچه ها )کیلوگرم(

b8۳5 ± 88 a 88 ± 550وزن چربی داخلی )گرم(

1۳ ± 1۳241 ± 214وزن قلب )گرم(

b2۳۳ ± 18 a 18 ± 1۳4وزن چربی اطراف قلب )گرم(

۳2 ± ۳269۳ ± 687وزن شش ها )گرم(

کلیه ها )گرم( 9 ± 9149 ± 1۳1وزن 

کلیه ها )گرم( b267 ± ۳0 a ۳0 ± 176وزن چربی اطراف 

47 ± 477۳9 ± 8۳1وزن جگر )گرم(

کلیه ها )گرم( b499 ± 41 a 41 ± ۳10کل چربی اطراف قلب و 

b127 ± 7 a 7 ± 104وزن طحال )گرم(

6۳ ± 6۳514 ± 48۳وزن بیضه ها )گرم(

a4/۳2 ± 0/22 b 0/22 ± 5/05وزن دست ها )کیلوگرم(

0/۳2 ± 0/۳26/97 ± 6/82وزن ران ها )کیلوگرم(

0/4۳ ± 0/4۳6/72 ± 6/52وزن پشت و قفسه سینه )کیلوگرم(

کمر و لگن )کیلوگرم( a10/67 ± 0/۳2 b 0/۳2 ± 1۳/76وزن 

گردن )کیلوگرم( 0/16 ± 0/161/90 ± 1/88وزن 

a0/65 ± 0/22 b 0/22 ± ۳/۳4وزن دنبه )کیلوگرم(

حروف غیرمشابه در هر ردیف بیان گر وجود تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد است.  

در مقایســه با نتایج این مطالعه، ســید شــریفی و حمزه زاده آذر )1۳95( با بررســی بره های آمیخته 
حاصل از تالقی میش های ورامینی با قوچ های شال، افشاری، مغانی و ورامینی، تاثیر آمیخته گری 
بــر بازده الشــه بره هــا را معنی دار یافتند. رضائــی صالح بابری و همکاران )1۳96( با بررســی عملکرد 
بره های آمیخته رومانف × لری بختیاری و لری بختیاری در یک دوره پروار، بازده الشــه آمیخته ها 
کردند. مغایر با نتایج این محققین، اساسا آمیخته گری نژاد  گزارش  را 6 درصد بیشتر از نژاد خالص 

کمیت الشه آمیخته های شال×رومانف شود. شال و رومانف نتوانست سبب ارتقاء 
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بر اساس نتایج جدول 7، میزان ترکیبات شیمیایی عضله biceps femoris آمیخته ها حاوی ماده 
خشک و چربی خام بیش تری نسبت به بره های خالص شال بودند )P>0/05(. به لحاظ پروتئین 
گــروه ژنوتیپی وجود  کلســیم، فســفر، آهن و نیــز pH، اختالف معنــی داری بین دو  کســتر،  خــام، خا
نداشت )p<0/05(. زاپلتال و همکاران )2010( با مقایسه ترکیبات شیمیایی عضله ران آمیخته های 
سافولک×شــاروله و سافولک×شــاروله بــه ترتیب بــا 50 و 75 درصد ژن نژاد ســافولک و نیز آمیخته 
ســافوک×بومی جمهــوری چک، اختــالف معنی داری بین درصد ماده خشــک و چربی خام عضله 
گروه های ژنوتیپی را  گروه هــای ژنوتیپی نیافتند لیکــن اختالف موجود در درصد پروتئین خام  ران 

کردند. معنی دار اعالم 

گروه های ژنتیکی    biceps femoris جدول 7- ترکیبات شیمیایی عضله

صفت
گروه ژنتیکی

آمیختهشال

b24/67 ± 0/۳1 a 0/۳1 ± 22/97ماده خشک )%(

0/95 ± 0/9578/99 ± 80/81پروتئین خام )% در ماده خشک(

کستر )% در ماده خشک( 0/08 ± 0/084/67 ± 4/87خا

b9/79 ± 0/90 a 0/90 ± 6/94چربی خام )% در ماده خشک(

0/01 ± 0/010/08 ± 0/07کلسیم )% در ماده خشک(

0/02 ± 0/020/69 ± 0/7۳فسفر )% در ماده خشک(

pH5/70 ± 0/075/54 ± 0/07

کیلوگرم ماده خشک( 0/95 ± 0/6012/29 ± 1۳/71آهن )میلی گرم در 

گوشت  گوشــت توســط انسان با ســه خصوصیت منظره یا نما1، درخشش2 و اشباعیت۳  درک رنگ 
 Chrome و Hue angle ،L* ،b* ،a* حاصــل می شــود. برای اندازه گیری موارد مذکور از پارامترهــای
اســتفاده می شــود )بی نــام، 2012(. ایــن پارامترهــا به ترتیب قرمــزی، زردی، درخشــش، خلوص و 
 a* گوشــت را نشــان می دهند. بر اســاس نتایج جدول 8، تفاوت معنی داری بین ارزش اشــباعیت 

1-  Hue
2-  Lightness
3-  Saturation 
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برای عضله biceps femoris مشــاهده نشد. همچنین عضله biceps femoris آمیخته ها نسبت به 
.)P>0/05( بود )Chrome( و شاداب تر )Hue angle( خالص تر ،)L*( روشن تر ،)b*( نژاد شال زردتر

 ،)DS( دورپر×اس تی کرویــس  آمیختــه   نــر  بره هــای  راســته  عضلــه  مطالعــه،  یــک  در 
درصــد   75 و   )SC( اس تی کرویــس   ،)KA( کاتادیــن   ،)DX( دورپر×رومانف×اس تی کرویــس 
اس تی کرویــس-25 درصــد رومانف )SX( به ترتیب به تعداد 7، 9، 15، 8 و 8 رأس بررســی و مقادیر 
*L* ،b* ،a و Chroma  این بره ها را به ترتیب 18/5۳، 21/42، 20/27، 17/17 و 21/04؛ 18/09، 
20/45، 19/1۳، 16/56 و 21/42؛ ۳5/24، ۳4/62، ۳4/61، ۳5/۳0 و ۳4/77؛ و نیــز 25/90، 
گزارش شدند )بورکه و همکاران، 200۳(. نتایج مطالعه اخیر  29/62، 27/88، 2۳/87 و 29/۳2 
گروه های  که به طورکلی برای شــاخص های مذکور مقادیر به دســت آمده بیش تر از سایر  نشــان داد 

ژنتیکی بود.

گروه های ژنتیکی    biceps femoris گوشت عضله کیفیت  جدول 8- 

صفت
گروه ژنتیکی

آمیخته شال×رومانفشال

a*14/12 ± 0/۳114/8۳ ± 0/04

b*9/6۳ ± 0/22 b11/09 ± 0/22 a

L*۳9/21 ± 0/۳2 b40/28 ± 0/۳2 a

Hue angle۳4/۳2 ± 0/79 b۳6/94 ± 0/79 a

Chrome17/14 ± 0/29 b18/54 ± 0/29 a

TBA0/2۳ ± 0/05 b0/45 ± 0/05 a

گروه های ژنتیکــی 75 درصد دورپر×25 درصد  در تحقیــق دیگری عضله راســته بره های متعلق به 
کاتادین، اس تی کرویس و سافولک برای شاخص های *b* ،a و *L بررسی و اعالم نمودند  رومانف، 
که برای این شــاخص ها آمیخته های با نژاد رومانف مقادیر بیش تری را نشــان دادن )بورکه و اپل، 

.)2007

عبدالــه و همــکاران )2011( شــاخص های رنــگ عضلــه راســته برهــای آمیختــه شــاروله× آواســی، 
 Chroma ،L* ،b* ،a* رومانف×آواسی و آواسی را موردبررسی قرار دادند. در پژوهش اخیر، مقادیر
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و Hue angle بــه ترتیــب عبارت بودنــد از 5/۳9، 5/40 و 5/۳9؛ 10/90، 12/60 و 10/52؛ ۳6/58، 
گوشــت راســته  4۳/61 و ۳8/24؛ 12/5، 14/4 و 12/5؛ و 60/6، 61/0 و 57/9. به عبارت دیگــر، 
گوشــت تولیــدی آمیخته  گوشــت تولیــدی آمیخته رومانف×آواســی و  گوســفند آواســی از  تولیــدی 

گوشت تولیدی شاروله×آواسی روشن تر بود. رومانف×آواسی از 

آمیختــه  نــر  بره هــای   )Quadriceps femoris( ران  چهارســر  عضلــه   L* و   b*  ،a* شــاخص های 
و  )کاچتیــک  گرفــت  قــرار  موردبررســی  دیگــر  پژوهشــی  در  ســافولک×رومانف  و  شــاروله×رومانف 
همــکاران، 2012(. در مطالعــه اخیــر، مقادیر به دســت آمده برای این شــاخص ها بــه ترتیب 8/26 
کردنــد  گــزارش  و 7/74؛ 11/81 و 12/28؛ و 46/6۳ و 48/2۳ بــود. هاپکینــز و نیکلســون )1999(، 
کم تر از ۳4 تیره و ازنظر مشتری نامطلوب تلقی می شود. خلیجی و همکاران   L* گوشت دارای که 

گیرد. گوشت باارزش *a باالتر از 9/5 می تواند مورد اقبال مشتری قرار  که  کردند  گزارش   )2010(

گرم اسید چرب(   گروه های ژنتیکی )گرم در 100   biceps femoris جدول 9- پروفایل اسیدهای چرب عضله

اسید چرب
گروه ژنتیکی

آمیختهشال

C12:00/24 ± 0/02 a0/17 ± 0/02 b

C12:1c0/14 ± 0/020/11 ± 0/0۳

C14:01/۳۳ ± 0/241/29 ± 0/25

C14:1 c0/26 ± 0/040/27 ± 0/04

C15:00/۳5 ± 0/060/28 ± 0/06

C15:1c0/20 ± 0/0۳0/25 ± 0/0۳

C16:018/79 ± 0/9919/۳۳ ± 1/06

C16:1t0/57 ± 0/060/4۳ ± 0/06

C16:1c2/۳2 ± 0/242/56 ± 0/25

C17:01/00 ± 0/050/88 ± 0/06

C17:11/10 ± 0/101/21 ± 0/11

C18:011/86 ± 0/6112/۳2 ± 0/66
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اسید چرب
گروه ژنتیکی

آمیختهشال

C18:1t1/00 ± 0/11 a0/56 ± 0/12 b

C18:1,9c28/68 ± 1/92۳1/11 ± 2/51

C18:1,11c0/89 ± 0/290/99 ± 0/29

C18:1,12c0/40 ± 0/070/28 ± 0/07

C18:2c14/62 ± 1/۳۳12/94 ± 1/41

C20:00/26 ± 0/040/۳0 ± 0/05

C20:10/۳8 ± 0/0۳0/۳8 ± 0/0۳

C18:3c1/28 ± 0/141/17 ± 0/15

C18:3γ0/18 ± 0/050/19 ± 0/04

C22:01/04 ± 0/151/04 ± 0/16

C22:10/29 ± 0/080/۳۳ ± 0/10

C24:00/42 ± 0/100/45 ± 0/12

C18: 2, c9, t11 )CLA(7/۳7 ± 0/8۳6/۳8 ± 0/89

C18:2, c9, c11 )CLA(0/۳۳ ± 0/070/۳5 ± 0/08

C18:2, c12, t10 )CLA(1/15 ± 0/170/71 ± 0/18

C18:2, c10, t12 )CLA(0/45 ± 0/110/58 ± 0/10

C18:2, c8, c10 )CLA(0/۳9 ± 0/110/60 ± 0/11

C18:2, t10, c12 )CLA(0/19 ± 0/040/27 ± 0/04

C18:2, c10, c12 )CLA(0/92 ± 0/170/74 ± 0/19

C18:2, t11, t13 )CLA(1/10 ± 0/140/94 ± 0/15

Total CLA11/72 ± 1/2210/52 ± 1/۳1

CLA= اسید لینولئیک مزدوج  
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گرم اسید چرب(   گروه های ژنتیکی )گرم در 100   biceps femoris گروه های اسید چرب عضله جدول 10- 

گروه اسید چرب
گروه ژنتیکی

آمیختهشال

SFA۳5/72 ± 1/۳8۳6/55 ± 1/48 )اسیدهای چرب اشباع(

MUFA۳5/7۳ ± 1/8۳۳7/96 ± 1/96 )اسیدهای چرب غیراشباع با یک باند دوگانه(

PUFA27/68 ± 2/5924/85 ± 2/76 )اسیدهای چرب غیراشباع با بیش از یک باند دوگانه(

PUFA/SFA0/80 ± 0/100/70 ± 0/11

n6/n311/95 ± 1/0511/62 ± 1/12

AI0/47 ± 0/0۳0/62 ± 0/04 )شاخص آتروژنسیتی(

TI0/78 ± 0/050/82 ± 1/05 )شاخص ترومبوژنسیتی(

بر اســاس نتایج جدول 8، میزان اســید تیوباربیتوریک عضله biceps femoris ران بره های خالص 
شــال و آمیختــه شــال×رومانف تفاوت معنی داری باهم داشــتند )p>0/05(. میــزان مالون آلدهید 
عضلــه biceps femoris ران آمیخته هــا تقریبــا دو برابــر میــزان آن در عضلــه ران بره های شــال بود. 
ایــن تفــاوت را می توان بــه میزان چربی خام موجود در این عضله نســبت داد. میزان چربی عضله 
biceps femoris آمیخته ها 41 درصد بیش تر از میزان چربی خام موجود در عضله ران بره های نژاد 
کسیداســیون چربــی در عضلــه ران در آمیخته ها حدود دو  شــال بــرآورد شــد )جدول 7(؛ بنابراین ا
گوشت بره را 0/14   TBA برابر آن در عضله ران بره های شال بود. حسین و همکاران )2020( میزان
گزارش نمودند. بر اساس نتایج جدول 9 و 10، اسیدهای چرب  کیلوگرم عضله ران  میلی گرم در یک 
اشــباع چربی )SFA( درون عضله biceps femoris ران بره های نژاد شــال و آمیخته شــال×رومانف 
گرم اســید چرب بــرآورد شــد )p<0/05(. همچنین میزان  گــرم در 100  بــه ترتیــب ۳5/72 و ۳6/55 
اسیدهای چرب غیراشباع با یک باند دوگانه )MUFA( ۳5/7۳ و ۳7/96 و میزان اسیدهای چرب 
گرم اســید به ترتیب  گرم در 100  غیراشــباع با بیش از یک باند مضاعف )PUFA( 27/68 و 24/79 
برای چربی درون عضله biceps femoris ران بره های نژاد شال و آمیخته شال×رومانف برآورد شد 
گزارش شــده توسط زاپلتال  )p<0/05(. نتایج به دســت آمده در این مطالعه قابل مقایســه با نتایج 
و همکاران )2010( برای عضله ران آمیخته های سافولک×شــاروله و سافولک×شــاروله به ترتیب با 
 PUFA 50 و 75 درصد ژن نژاد ســافولک و نیز آمیخته ســافوک×بومی جمهوری چک است. مقدار

کمتر از مقدار آن در تحقیق حاضر است. گزارش شده در مطالعه اخیر 
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نتیجه گیری و پیشنهاد ها
صفات رشــد بره های نژاد شــال بر بره های آمیخته شــال×رومانف برتری داشــتند. به لحاظ صفت 
دوقلوزایی، عملکرد میش آمیخته شــال×رومانف دو برابر میش شــال بود. به لحاظ شــاخص های 
گوشت تولیدی بره های  گوشــت تولیدی بره های آمیخته شال×رومانف روشــن تر از  گوشــت،  رنگ 
نــژاد شــال بــود. بــه دلیــل باالتــر بودن مقــدار چربــی داخــل بافــت عضلــه ران در بره هــای آمیخته 
گوشــت بره نژاد  گوشــت آمیخته ها بیشــتر از  کسیداســیون و فســادپذیری  شــال×رومانف، میزان ا
گوشــت بره  گوشــت ران بره آمیخته شــال×رومانف بیشــتر از آن در  شــال بود. درصد ماده خشــک 
گوشــت ران در  نــژاد شــال بــود. آمیخته گــری تاثیری بر مقدار اســیدهای چرب اشــباع و غیراشــباع 
آمیخته های شــال×رومانف نداشــت. تلفات بره های آمیخته در سیســتم پرورش ســنتی بیشــتر از 
بره هــای خالص شــال بــود. درمجموع به لحــاظ افزایــش دو قلوزایی، آمیخته های شــال×رومانف 
گرفتن راندمان دوقلوزایــی در آمیخته های  بــر نژاد شــال برتری داشــتند. به عبارت دیگر، با در نظــر 
شــال×رومانف، در صــورت تغییر سیســتم پرورش ســنتی و تامین نیازهای تغذیــه و پروش میش و 
که شامل تغذیه مناسب میش در هنگام جفت گیری و تغذیه مناسب بره های آمیخته  بره آمیخته 
و میش مادر در دوره از تولد تا زمان شیرگیری می شود، آمیخته گری نژاد شال با نژاد رومانف سبب 
گوســفند نژاد شــال در شرایط  گله خواهد شــد و ابزار مناســبی جهت بهبود عملکرد  ارتقاء عملکرد 

پرورش بسته خواهد بود.
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چکیده 1
گرفتن شاخص  های مزیت اقتصادی، محصوالت اصلی  که با در نظر  در این پژوهش سعی می  شود 
گرفتن این شاخص  ها  دارای قابلیت رقابتی بین المللی استان قزوین بررسی شده و همراه با در نظر 
در بازارهای هدف متفاوت، بهترین بازارها برای صادرات این محصوالت شناسایی شوند. هدف 
اصلی در این تحقیق بررسی مزیت رقابتی محصوالت استان قزوین است. رقابت  پذیری بین المللی 
کرد. مفهوم صادرات مفهومی چند بعدی  کشور بررسی  را می  توان در سه سطح، بنگاه، صنعت و 
که اســتفاده از هر مدلی می  تواند نقاط تاریکی را برای پژوهشــگران و مســئولین روشن نماید.  بوده 
کاهش توان ارزآوری اقتصاد ایران،  گرفتن تحریم  ها بر  کشــور و نشــانه  با توجه به شــرایط تحریمی 
لــزوم توجــه به رقابت پذیری محصوالت و رشــد صــادرات بیش ازپیش افزایش یافته اســت. یکی از 
مهم تریــن مولفه هــای الزم جهــت حضور فعــال و پایدار در بازارهــای جهانی، برخــورداری از مزیت 
رقابتــی2 محصــوالت، تــالش جهت تقویت آن و موفقیت در تبدیل مزیت نســبی موجود به ســمت 
افزایش مزیت رقابتی اســت؛ بنابراین در این پژوهش ســعی می  شــود با ترکیب شاخص  های مزیت 
نســبی و رقابتی، رقابت  پذیری بین المللی محصوالت اصلی تولیدی اســتان قزوین بررســی شده و 

سپس بازارهای باقابلیت صادراتی باال برای این محصوالت ارزیابی شوند.

کلیدی: مزیت رقابتی، برنامه ریزی منطقه ای، تحریم واژه های 
akbari.beitollah@gmail.com :گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، ایران. نویسنده مسئول 1-  دانشیار 

2-  Competitive advantage

بررسی رقابت پذیری
محصوالت تولیدی استان قزوین

بررسی رقابت پذیری محصوالت تولیدی استان قزوین

بیت اله اکب ی مقدم1
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مقدمه
هــدف اصلــی در این تحقیق بررســی مزیت رقابتی محصوالت اســتان قزوین اســت. رقابت  پذیری 
کرد. امروزه مسئله نفوذ و تسلط  کشور بررسی  بین المللی را می  توان در سه سطح، بنگاه، صنعت و 
در بازارهــای جهانی، موضوعی پراهمیت برای مدیران، ســرمایه  گذاران، سیاســت  گذاران و جامعه 
دانشگاهی است. یکی از مهم ترین مولفه های الزم جهت حضور فعال و پایدار در بازارهای جهانی، 
برخورداری از مزیت رقابتی محصوالت، تالش جهت تقویت آن و موفقیت در تبدیل مزیت نســبی 
موجود به ســمت افزایش مزیت رقابتی اســت. برای رسیدن به هدف اصلی این تحقیق، هم  زمان 
گرفته شده و شرایط رقابت  پذیری توانمندی  های تولیدی  شاخص  های متفاوت اقتصادی در نظر 
گرفتن شاخص  های متفاوت اقتصادی به صورت هم  زمان،  استان قزوین بررسی می شود. در نظر 
قــدرت تحلیلــی قوی  تــری به جهت بررســی اهداف تحقیق بــه محقق می  دهد، درحالی که بررســی 

یک شاخص مجزا قسمتی از حقایق را آشکار نمی  سازد.

مبانی نظری و پیشینه
یکی از محوری  ترین مفهوم  ها در تجارت بین  الملل مباحث مربوط به مزیت است. اینکه کشورها در 
که به تاریخ علم اقتصاد قدم داشته و نظریه پردازان  کاالهایی مزیت دارند، سوالی است  تولید چه 
اقتصادی به نوبه خود در پی پاســخ آن بوده  اند. این نظریات از شــکل مفهومی خود شــروع شــده 
کار شــده اســت. تغییرات  کاربردی و اشــکال ریاضی بر روی آن ها  گذشــته به صورت  و در نیــم قــرن 

این نظریه  ها در طول تاریخ مربوط به  پیش فرض  ها و تغییر نگرش نسبت به عوامل تولید است.

دانشــگاهیان  و  سیاســت  گذاران  مدیــران،  بــرای  کلیــدی  محــور  یــک  بین  المللــی  رقابت  پذیــری 
اســت، خصوصــا به عنوان یک پروســه جهانی ســازی چشــم  انداز رقابتــی را تغییر می  دهــد و به یک 
موضوع مرکزی برای سیاســت  ها و اســتراتژی  های ملی تبدیل شــده اســت )اولژیک، 2016(. برخی 
کج  کــه رقابت  پذیــری بین  المللــی مفهومــی پــر اهمیــت و درعین حال،  از نظریه پــردازان معتقدنــد 
فهم  تریــن مفهــوم در ادبیــات اقتصــادی اســت )کروگمــن، 1994 و دی گــراو، 2010(. بحــث بــر روی 
رقابت  پذیری بین المللی، اصوال بر مبنای مفهوم  های متعدد بدون یک پایه تئوریک روشن است 
کلی در این زمینه موجود نیســت )الخمن، 2001(. یکی از دالیل مهم  و هنوز نظریه پذیرفته شــده 
کندگــی در تعریف  هــا، نبــود تحلیلــی از رابطه نظریــه مبــادالت بین  المللی و ســایر تئوری  ها  ایــن پرا
ازجملــه اقتصــاد پولــی بین  المللــی اســت )میتشــکه، 2008(. بــر ایــن اســاس می  تــوان این  چنیــن 
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کــه هر نــوع تعریف واحــدی از رقابت  پذیــری بین المللــی دور از واقعیت بــوده و برای  کــرد  برداشــت 
کرد )اولژیک، 2016(. خصوصا  کتورهای غیرمبهمی برای آن تعریف  شناخت این مفهوم بایستی فا
که امروزه یک نســل جدید از بازیگران قدرتمند به عنوان شرکت  های چندملیتی به صحنه اقتصاد 
کردن سطح  جهانی وارد شده  اند )دانینگ و توندا، 2008(. هدف استراتژیک این شرکت  ها تقویت 
رقابت  پذیــری بین  المللــی خــود بــرای رســیدن به ســودهای باالتر بــر روی هزینه دیگــر بنگاه  هایی 
که بازارها ادغام  که مدیریت ضعیفی برای رقابت در ســطح جهانی داشــته  اند. در این میان  اســت 
کاهش رقابت  می  شــوند و رقابت  ها تشــدید، این فعل وانفعاالت به عنوان یک شک بیرونی موجب 
در بازارهــای محلــی و نهایتــا از بیــن رفتن رقابت می  شــود. بــازی جمع صفر در تجــارت بین المللی 
کالن در زمان جهانی شدن  که موجب افزایش بحث پیرامون روابط طبیعی سطح  واقعیتی است 
کرد.  شده است )زمودا، 2017(. رقابت  پذیری را می  توان در سه سطح ملی، صنعت و بنگاه بررسی 
کشــور بیشــتر باشد، صنعت رقابتی  تر و به دنبال آن  که هراندازه رقابت  پذیری بنگاه  های یک  البته 
اقتصــاد ملی در ســطح جهان رقابت  پذیرتر خواهد بــود. به دنبال افزایش رقابت  پذیری بنگاه  ها در 
کشور نیز رقابتی  تر  کشــور افزایش یافته و در اقتصاد داخل  ســطح جهانی، رقابت  پذیری بین المللی 
کوهمــن، 1984، دای، 201۳(. در مطالعه  ی  بــوده و رفــاه اجتماعــی افزایش می یابــد )پرتــو، 2002، 
زمــودا )2017(، ســعی بــر ارائــه یک مــدل چند ســطحی و بین رشــته ای از رقابت  پذیــری بین المللی 
گذشــته، ده روش به جهت تحلیل و بررســی  شــده اســت. در این مقاله و با بهره  گیری از مطالعات 

رقابت  پذیری بین المللی ارائه شده است.
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جدول 1- روش  های تحلیل رقابت  پذیری بین المللی  

الن
رقابت  پذیــری ک تحلیــل 

کشورها اقتصاد 
)اقتصاد ملی(

کشورها در رشد GDPکالن-کالنکل اقتصاد رقابت  پذیری به عنوان 

پنهــان کالن-کالنکل اقتصاد ظرفیــت  به عنــوان  رقابت  پذیــری 
GDP کشورها در رشد

کالنصنعت مجمــوع میانه-  به عنــوان  کشــورها  رقابت  پذیــری 
کشور صنایع رقابتی آن 

کالنبنگاه خرد- 
در  بنگاه  هــا  ســهم  به عنــوان  رقابت  پذیــری 
در  ســهم  بین المللــی/  و  داخلــی  بازارهــای 

بازارهای جهانی و داخلی

نه
میا

رقابت  پذیــری  ارزیابــی 
کشورها/ افکار  صنایع 
نوآورانــه در برانگیختن 
کشورها رقابت  پذیری 

شــکل  دهی کالن- میانهکل اقتصاد در  منطقــه  ای  صنایــع  عوامــل 
جغرافیای جدید اقتصادی

عوامل صنعتی برای شکل  دهی مزیت رقابتی میانه-میانهصنعت
و توسعه

تصمیم  گیری انتشــار دانــش و خلق نوآوری  ها خرد-میانهبنگاه
در میان بنگاه  ها

رد
خ

رقابت  پذیــری  ارزیابــی 
بنگاه  ها برای برداشتن 
موانــع ســطح میانــه و 

کالن

کالن-خردکل اقتصاد
سیاست  ها و عوامل اقتصادی اجتماعی برای 
کارخانه  ها به سطح بازدهی افزایشی  رسیدن 

)چشم  انداز صنعتی برای تجارت(

میانه-خردصنعت
عوامــل ســاختاری بــرای شــکل  دهی قابلیــت 
کارخانه  هــا در رســیدن بــه بازدهــی افزایشــی 

)چشم  انداز سازمانی-صنعتی(

منابــع و ظرفیت  هــای خلــق رقابــت پایــدار و خرد-خردبنگاه
رسیدن به بازدهی افزایشی

منبع: زمودا، 2017  

کالن، میانه و خرد نمایش  جدول فوق، 10 روش بررســی رقابت  پذیری بین المللی را در ســه ســطح 
کالن تحلیلی بر ارزیابــی رقابت  پذیری اقتصادهای ملی قرار دارد. روش اول  می  دهد. تمرکز ســطح 
کشــورها در رشــد تولید ناخالص داخلــی )GDP( قرار  در ایــن ســطح )کالن-کالن(، تمرکــز بر قابلیت 
دارد. روش دوم در همیــن ســطح )کالن-کالن(، رقابت  پذیــری بین  المللی را به عنوان ظرفیت  های 
کشورها در رشــد تولید ناخالص داخلی )GDP(، تحلیل می  کند. روش سوم از همین  آشــکار نشــده 
کشــورها بر بهــره  وری اقتصادی از طریق ابــداع، نوآوری و  ســطح )میانــه-کالن( بر پایه تاثیر صنایع 
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 )RCA 1( تعدیالت ســاختاری قرار دارد. در این ســطح همچنین تکامل مزیت نســبی آشــکار شــده
کالن بــر توانایی  های  بــه ســمت تخصص  هــای باالتــر مدنظر اســت. ســطح آخــر از ســطح تحلیلــی 
کشور و همچنین افزایش سهم صادراتی در بازارهای  انباشــته شــده بنگاه  ها برای رقابت در داخل 
کید دارد. همچنین سطح دوم از این تحلیل  ها )میانه(، در سه روش تحلیلی خالصه  بین المللی تا
می  شــود. روش اول از ســطح میانــه )کالن- میانــه(، تاثیــر عوامــل محیطی و صنعتی بــر جغرافیای 
گروهی  جدیــد اقتصــادی و اقتصــاد صنایــع را بررســی می  کنــد. روش دوم )میانــه- میانــه(، عوامل 
صنایع در شــکل دهی مزیت رقابتی و توســعه را بررسی می  کند. روش سوم در همین سطح )خرد- 
گروه  های صنعتی تمرکز دارد. ســطح ســوم  میانــه( بــه نحوه نشــر دانش و خلــق نوآوری  ها در میان 
از ایــن جــدول در ســطح خرد بــه ارزیابی رقابت  پذیری بنگاه  ها در ســه روش می  پــردازد. روش اول 
)کالن-خــرد(، تاثیــر سیاســت  ها و عوامــل اقتصادی-اجتماعــی بــر قابلیــت بنگاه  ها در رســیدن به 
بازدهی افزایشی را ارزیابی می  کند. روش دوم از همین سطح )میانه-خرد(، تاثیر عوامل ساختاری 
دررســیدن بــه بازدهــی افزایشــی بنگاه  ها را بررســی می  کند و روش آخر از ســطح خــرد )خرد-خرد(، 
منابــع و ظرفیت  هــای خلــق رقابــت پایــدار به عنوان یک پایــه برای رســیدن به بازدهی افزایشــی را 

ارزیابی می  کند.

کاالهایــی دارای مزیت اقتصادی بوده و چه بازارهای مناســبی برای  که چه  اهمیــت ایــن موضوع 
آن هــا وجــود دارد، بــرای تمامــی عاملیــن اقتصــادی قابــل درک اســت. رقابت  پذیــری بین  المللــی 
مفهومــی پراهمیــت برای سیاســت  گذاران، مدیران و جامعه دانشــگاهی اســت. ورود بــه بازارهای 
کــه می  تواند زمینه  جهانــی و صــادرات یکــی از مهم ترین بحث  های اقتصــادی در عصر حاضر بوده 
کاهــش بیــکاری، ارزآوری و توســعه را فراهــم نمایــد. ســاالنه بســیاری از منابــع  رشــد اقتصــادی، 
کشــورهای درحال توســعه بــه جهت نشــناختن مزیت  های اقتصــادی خود و پافشــاری بر مدیریت 
گاهــی بــه بهانــه اســتقالل از واردات، هــدر مــی  رود. هزینــه فرصــت سیاســت  گذاری  های  ســنتی و 
کشــورهای درحال توســعه بــه افزایش فاصلــه روزافزون از  نادرســت و پایبنــد نبــودن بــه علم، برای 
کشورهای توسعه یافته ختم شده است. شناختن مزیت نسبی و رقابتی محصوالت در این زمینه 
کشــورهای درحال توســعه بــه جهت برنامه  ریــزی و عبــور از راه رفتن در  کمــک فراوانی به  می  توانــد 
تاریکی باشد. نتایج این تحقیق می  تواند تولیدکننده  ها را به سمت تولید محصوالتی دارای مزیت 
کم ریســک  تری برای  و امکان توســعه ســوق می  دهد. ســرمایه  گذاران به دنبال محصوالت و مکان 
سرمایه  گذاری می  باشند. مدیران شرکت  ها می  توانند پیشنهاد توسعه محصوالت را داشته باشند 

1-  Revealed Comparative Advantage



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 92

کنند. مسئولین اقتصادی می  توانند مجوزهای  و همچنین بازاریابان را به بازارهای هدف هدایت 
کــرده و تســهیالت و مشــوق  ها را بــرای این  تولیــدی را در راســتای محصــوالت دارای مزیــت صــادر 
کشور اندک بوده و نتایج  محصوالت داشته باشند. از سوی دیگر تحقیقات استانی و منطقه  ای در 
کشــور و نشــانه  کمکــی موثر در این زمینه باشــد. در انتها، شــرایط تحریمی  ایــن تحقیــق می  توانــد 
کشــور از ســوی تحریم  ها، لزوم بررســی تولیدات دارای مزیت و توجه به  گرفتن توان ارزی و تولیدی 
کشور در این زمینه را بیش ازپیش آشکار می  کند. در ایران نیز مطالعات  هزینه فرصت  های اقتصاد 
که  کید بر این مطالعات را باال برده است. خصوصا  منطقه  ای و اســتانی بســیار اندک بوده و لزوم تا
کشــوری پهناور با شــرایط اقلیمی و طبیعی متفاوت بوده و ارائه نســخه  های واحد اقتصادی  ایران 
کاری اشــتباه اســت. لــذا این توضیحــات لزوم توجــه هر چه بیشــتر به این  بــرای مناطــق متفــاوت 

گسترش یابند. کرده و در آینده نیز مطالعات بایستی  چنین مطالعات را بیشتر 

اســتان قزوین با توجه به شــرایط جغرافیایی خود یکی از اســتان های با پتانسیل باال برای تجارت 
گرفتن بر ســر راه بســیاری از  و رشــد اقتصــادی اســت. نزدیــک بــودن این اســتان به پایتخــت و قرار 
کرده اســت. این اســتان دارای 7 شهرک  کشــور زمینه را برای رشــد این اســتان فراهم  اســتان های 
صنعتی فعال بوده و تاریخچه ایجاد شــهرک  های صنعتی در این اســتان به دهه 1۳40 بر می شود. 
جمعیــت اســتان قزوین در ســال 1۳95 نزدیک بــه 1/۳ میلیون نفر بــوده و نزدیک به 1/55 درصد 
کشور  کشــور را شــامل می  شود. همچنین سهم اســتان قزوین از تولید ناخالص داخلی  از جمعیت 
کشــور دارد. بنابر  که نشــان از تناســب ســهم جمعیتی و تولیدی در  نزدیک به 1/55 درصد اســت 
گــزارش وزارت اقتصــاد و دارائی در ســال 1۳94، تولید ناخالص داخلی اســتان قزوین در ســال  های 

کاهش داشته است. اخیر دارای نوسان بوده و در برخی سال  ها رشد و در برخی سال  ها 

کشور عدم وجود آمار و اطالعات تولید صادراتی به تفکیک استان های  یکی از مشکالت آماری در 
گمرکات شهرستان ها موجود است؛ اما یکی از  کشور است. البته آمار مربوط به صادرات به تفکیک 
کاســتی  های آن معلوم نبودن منبع تولیدی آن محصول اســت. به عنوان مثال قسمتی از صادرات 
کشــور مربوط به دیگر اســتان ها اســت. همچنین با توجه به شــرایط  گمرکات مرزی  ثبت شــده در 
کشــور، بســیاری از تولیدکننده ها حاضر به ارائه رقیقی از آمار تولیدی و صادراتی  عدم شــفافیت در 
خــود نیســتند. لــذا برای رفع ایــن نواقص، ابتــدا توانمندی  های تولیــد صادراتی اســتان قزوین در 
گمرکات اســتان قزوین به عنوان نماینــده از تولید و صادرات  گرفته شــده و ســپس صادرات از  نظــر 
گرفته می  شــود. همچنیــن یکی دیگــر از محدودیت  های  ایــن محصــوالت از اســتان قزویــن در نظر 
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کشــور بــا توجــه بــه  کاال بــه  کشــور، وجــود مقــدار زیــادی از قاچــاق  تحقیــق در زمینــه تجــارت در 
که نیاز به  گمرکی و عدم توان محاسبه این مقدار است. لذا اصواًل مدل  هایی  سیاست  گذاری  های 

آمار مربوط به واردات دارند، با سختی همراه می  شوند.

کالن اقتصادی وضعیت تولیدی استان به تفکیک بخش  های 
کــه جدول ذیل نشــان می  دهــد، تولیــد ناخالص داخلی اســتان قزوین بــه قیمت بازار  همان طــور 
کشــاورزی، در بازه زمانی موردبررسی رشد  در ســال  های 91 تا 94 تقریبا رشــد داشــته است. بخش 
باالیــی داشــته و از 185 میلیــارد ریــال در ســال 1۳91، بــه ۳10 میلیارد ریال در ســال 1۳94 رســیده 
اســت. بخش صنعت نیز در چهار ســال بیش از 100 درصد افزایش داشــته و بیشــترین رشــد بخش 
صنعت به ســال 1۳9۳ بر می شــود. ســهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی استان اندک بوده 
و با نوســانات شــدید همراه بوده اســت. بخش خدمات نیز هرچند در بازه زمانی موردبررسی رشد 
داشــته اســت، اما با توجه به رشــد باالی بخش صنعت، درصد ســهم آن از تولید ناخالص داخلی 
کاهش یافتــه اســت. در ســال  های 91 و 92، پــس از بخش خدمات،  اســتان در ســال  های 9۳ و 94 
بیشــترین ســهم بخش  هــای اقتصادی از تولید ناخالص داخلی اســتان مربــوط به بخش صنعت و 

کشاورزی است. سپس 

کالن اقتصادی- قیمت جاری   جدول 2- وضعیت تولیدی استان قزوین به تفکیک بخش  های 

شرح
ارزش )میلیارد ریال(

1391139213931394

18529/9۳012۳/427167/4۳1001/5کشاورزی

181/9222/1177/۳168/9معدن

۳۳71۳/647890/898۳01/982۳46/۳صنعت

گاز 114۳2/918078/112216/01۳511/1ساختمان، آب، برق و 

4579959591/772021/879696/0خدمات

111419/5157۳24/1211152/8209570/۳محصول ناخالص داخلی

111204/9157086/92105۳8/820908۳/0محصول ناخالص داخلی بدون نفت

گزارش ساالنه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی   منبع: 
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شــاخص  های اقتصادی جدول زیر نکات جالبی از وضعیت اقتصادی اســتان قزوین را در بر دارد. 
که اســتان قزوین استانی  اطالعات این جدول )ســهم از تولید بدون نفت اســتان( نشــان می  دهد 
که بخش های صنعت و  صنعتی-کشــاورزی اســت. بخش ســهم از اشــتغال استان نشــان می  دهد 
کشاورزی علی رغم سهم نزدیک  کشاورزی سهم باالیی از اشتغال  زایی در استان داشته  اند. بخش 
به 12 تا 14 درصدی از تولید اســتان، ســهم نزدیک به 21 درصدی از اشــتغال اســتان را دارا اســت. 
که سهم  همچنین بخش صنعت از اشتغال استان نزدیک به ۳7 درصد است، این در حالی است 

این بخش از تولید استان نزدیک به 17 درصد است. 

کشــاورزی در ســال  های  که تولیــدات بخش  درصــد رشــد بخش  هــا از ایــن جدول نشــان می  دهــد 
بررســی شــده )به غیراز ســال 9۳( رشــد داشته اســت، اما بخش صنعت در ســال 91 با رشد منفی 6 
درصد و در ســال  های 92، 9۳ و 94، به ترتیب رشــد مثبت 7، 10 و 16 درصد داشــته اســت. دلیل 
رشــد منفی بخش صنعت در این ســال شــاید به رکود ناشی از تحریم  ها و افزایش هزینه  های ناشی 
کشــور( از این جدول  از هدفمندســازی یارانه  هــا برگــردد. نتایــج بخش آخر )ســهم از ارزش افــزوده 
کشاورزی و صنعت استان قزوین از ارزش افزوده این  حکایت از ســهم به نســبت باالی بخش  های 
کشور، سهم  کشــور اســت؛ زیرا علی رغم ســهم نزدیک به 1/5 درصدی اســتان از تولید  بخش  ها در 
کشور نزدیک به 2/5 درصد و سهم بخش صنعت نزدیک به ۳/5  کشاورزی از ارزش افزوده  بخش 
که صــادرات اســتان قزوین به  گمــرک جمهوری اســالمی ایران نشــان می  دهد  درصــد اســت. آمــار 

گذشته رشد باالیی داشته است. کشورهای دیگر در سال  های 

کشاورزی و صنعت استان قزوین   جدول ۳- عملکرد بخش  های 

شاخص
سهم از تولید بدون نفت 

استان
سهم از اشتغال
 استان-درصد

درصد رشد
 تولید

سهم از
کشور  ارزش افزوده 

سال
بخش

91929394919293949192939491929394

9/814/12/۳72/۳82/112/42-0/120/140/1۳0/1521/12120/120/85/54/5کشاورزی

5/87105/۳16/2۳۳/284/2۳/8-0/170/170/460/۳9۳6/5۳6/8۳7/2۳6/9صنعت

گزارش ساالنه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی   منبع: بر اساس 
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گمــرکات اســتان قزوین و همچنین ســهم  اطالعــات جــدول ذیــل بیانگــر افزایــش مقدار صــادرات 
گمرکات  که صادرات  کشــور در طول زمان موردبررسی است. به طوری  صادراتی اســتان از صادرات 
استان قزوین از ۳58 میلیون دالر در سال 1۳92 به 578 میلیون دالر در سال 1۳96 رسیده است. 
کشور  کل صادرات  صادرات اســتان تقریبا در همه ســال  ها افزایش داشــته اســت. ســهم اســتان از 
نیز از 1/1 درصد در ســال 1۳92، به 1/۳ درصد در ســال 1۳96 رســیده است. البته با توجه به اینکه 
کشــور ثبت می  شود، این سهم بیشتر از  گمرکات  قســمتی از تولید صادرات اســتان قزوین در ســایر 
کاالهای ثبت و صادر شده  کشور محل تولید  رقم مدنظر اســت؛ اما در اطالعات رســمی موجود در 

مشخص نمی شود و بنابراین برآورد واقعی این سهم ممکن ناست.

جدول 4- وضعیت صادرات استان قزوین در سال  های 1۳96-1۳92  

سال
13921393139413951396شرح

گمرکات قزوین-هزار دالر ۳57574۳5524۳۳77950408894576717صادرات 

0/016/۳98/194/10-۳0/11رشد صادرات- درصد

کشور 1/111/20/91/۳سهم قزوین از صادرات 

گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات تحقیق   منبع: بر اساس داده  های 

شرکای مهم تجاری استان قزوین
کشــورها در  در جــدول زیــر شــرکای مهــم تجــاری اســتان قزویــن و میــزان صادرات اســتان بــه این 
کشور  که هشت  ســال  های 1۳92-1۳95 نشــان داده شده است. نتایج این جدول نشان می  دهد 
کســتان، تاجیکســتان و ارمنســتان از مهم ترین مقاصد  عــراق، ترکیه، افغانســتان، ترکمنســتان، پا
که  کشور عراق است  صادراتی اســتان قزوین می  باشــند. مهم ترین شــریک تجاری اســتان قزوین، 
در همه ســال ها رشــد صادرات از این استان را داشته است. دومین مقصد صادراتی استان قزوین 
کشور  کشور افغانســتان داده است. واردات  که در ســال 1۳96 جایگاه خود را به  کشــور ترکیه اســت 
که در سال  های  ترکیه از محصوالت استان قزوین در سال 1۳92، نزدیک به 5۳ میلیون دالر است 
کاهش یافته  کاهــش واردات داشــته و در ســال 1۳96، رقم وارداتــی ترکیه به 2۳ میلیــون دالر  بعــد 
که در سال 1۳96 به دومین مقصد صادراتی  است. افغانستان سومین شریک تجاری استان است 
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کشــور افغانســتان در ســال 1۳92،  اســتان قزویــن تبدیل شــده اســت. صــادرات اســتان قزوین به 
کاهش داشته و تا سال 96، این رقم  که در سال  های بعد این رقم  نزدیک به ۳0 میلیون دالر بوده 
به نزدیک 46 میلیون دالر رســیده اســت. ترکمنســتان مقصد بعدی صادرات از استان بوده است 
کشــور صادر شده است؛ اما استان قزوین  کاال به این  که در ســال 1۳90، نزدیک به 21 میلیون دالر 
کند و در ســال  های بعد این ســهم  کشــور را حفظ  که ســهم صادراتی خود به این  نتوانســته اســت 
کستان از دیگر شرکای تجاری استان  کاهش یافته و در سال 96، به 11 میلیون دالر رسیده است. پا
کســتان در  که تقریبا در بازه زمانی مدنظر رشــد واردات از اســتان قزوین را داشــته اســت. پا اســت 
کشــور ترکمنستان را به دست آورده و  ســال  های آخر بازه زمانی موردبررســی توانسته است جایگاه 
کشورهایی است  کشور ترکمنستان بیشتر شده است. تاجیکستان از  کشور از  رشد صادرات به این 
که تقریبا وارداتی ثابت از اســتان داشــته و این ســهم در این بازه با نوســان های اندک همراه بوده 
کشور  کشــور ارمنستان است. صادرات به  اســت. آخرین مقصد صادراتی قابل توجه اســتان قزوین 
کاهش  ارمنستان در سال 1۳92، نزدیک به 6 میلیون دالر بوده است و این رقم در سال  های بعد 
کشور ارمنستان در سال  های 9۳، 94، 95 و 1۳96 به ترتیب به 5، ۳، 2 و  داشته است. صادرات به 
کشورهای متنوعی همچون روسیه،  ۳ میلیون دالر رســیده اســت. البته صادرات استان قزوین به 
آلمان، آذربایجان، تایوان، چین، دانمارک، رومانی و غیره بوده اســت، اما با توجه به پایین بودن 

کشورها در این جدول آورده نشده  اند. سهم صادراتی استان قزوین به این 

جدول 5- شرکای مهم تجاری استان قزوین و ارزش صادرات به آن ها- هزار دالر  

سال 
13921393139413951396کشور

1729401941192291۳82817714۳01۳5عراق

52674۳۳۳84۳8467۳285222810ترکیه

۳08692640027202287544577۳افغانستان

2112720۳4118560166۳111276ترکمنستان

کستان 1۳1۳021۳58107711442۳24259پا

61214۳08565141886448تاجیکستان

60۳95۳۳6276222882954ارمنستان

گمرک جمهوری اسالمی ایران   گرفته شده از  منبع: 
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روش شناسی

الف( شاخص  های   مزیت نسبی:
کار  شــاخص مزیت نســبی آشکار شــده نرمال )رابطه )1(( برای محاسبه مزیت نسبی محصوالت به 
برده می  شــود. برای محصوالت انتخابی در این پژوهش دو شــاخص مزیت نسبی این محصوالت 
کشــورهای  کشــورهای جهــان و دیگــری در بازارهای هدف نســبت به ســایر  یکــی نســبت به ســایر 

صادرکننده به این بازارها بررسی می  شود.

رابطه )1(

به همین جهت برای محاســبه شــاخص مزیت نســبی آشــکار شــده محصوالت انتخابی نسبت به 
کاالهای  کشــورها جهــان و t تمامــی  کل   n ،اســتان قزویــن i ،کاالی مدنظــر  j ،)1( جهــان در رابطــه
کاالی j بــه کل جهــان، Xit تمامــی  صادراتــی اســت. پــس در اینجــا، Xij صــادرات اســتان قزویــن از 
کاالی j و Xnt تمامی صادرات جهان از  صادرات اســتان قزوین به کل جهان، Xnj صادرات جهان از 

کاالها است. تمامی 

کاالی   j ،)1( کاالهای انتخابی در بازارهای هدف در رابطه از سوی دیگر برای محاسبه مزیت نسبی 
کاالهای صادراتی  کشــورهای صادرکننده به بازار هدف و t تمامی  مدنظر، i اســتان قزوین، n ســایر 
کاالی j به بازار هدف، Xit صادرات  به بازار هدف است. پس در اینجا، Xij صادرات استان قزوین از 
کاالی j به بازار  کشــورهای جهان از  کاالها، Xnj صادرات ســایر  اســتان قزوین به بازار هدف از همه 
کاالها اســت. نرم افزار  کشــورهای جهان به بــازار هــدف از تمامی  هــدف و Xnt همــه صادرات ســایر 

مورد استفاده برای محاسبه شاخص مزیت نسبی، به صورت برنامه نویسی در Excel بوده است.

ب( شاخص  های مزیت رقابتی:
با توجه به موضوع پژوهش یعنی بررســی جزئی مزیت نســبی و رقابتی صنایع اســتان قزوین، برای 
کاالیی، اثر بازاری، اثر رقابت  پذیری و اثر رقابتی در این پژوهش از رابطه  محاسبه شاخص های اثر 

)2( استفاده می  شود:

رابطه )2(
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گانــه و بــرای هرســال متفاوت  کــه این شــاخص  ها بــرای هر محصــول به طــور جدا بــه ایــن صــورت 
خ  هــــای رشد ســــاالنه صــــادرات آورده شده در رابطــــه بــــاال  محاسبه می  شوند. برای محاســــبه نر
(، بــا اســتفاده از نرم افــزار Eviews 9، رابطــه روند زیر به روش حداقــل مربعات معمولی  (

تخمین زده شده است:

logX=α+βTرابطه )۳(

در رابطــه بــاال، T متغیــر بازه زمانی موردبررســی در این پژوهــش )2017-201۳( اســت. برای آزمون 
درســتی نتایج با اســتفاده از آماره t، درســتی نتایج آزمون شــده و تمامی ضرایب β، در ســطح 95 
درصد معنی  دار می  باشــند. پس از تخمین β، با فرمول نویســی در نرم افزار Excel، رابطه )4( برای 

خ رشد ساالنه صادرات است: که همان نر کاالها محاسبه شده است  تمامی 

eβ-1(100(=rرابطه )4(

خ  هــای رشــد مدنظر، بقیــه عملیــات تکنیکی بــرای یافتن اعداد شــاخص  های  پــس از محاســبه نر
مزیت رقابتی، به صورت برنامه  نویســی و محاســبه در نرم  افزار Excel انجام شده است؛ بنابراین دو 

گرفته اند. نرم افزار Eviews 9 و Excel به صورت تخصصی مورداستفاده قرار 

یافته های پژوهشی

کشاورزی و مواد غذایی 1- بررسی مزیت صادراتی محصوالت عمده صادراتی 
کنار هم قــرار دادن شــاخص  های مزیت نســبی، اثــر بازاری،  که بــا  در ایــن قســمت ســعی می  شــود 
رقابت  پذیری و نســبت صادرات به حجم بازارهای هدف به بررســی بازارهای هدف و ظرفیت  های 
صادراتــی آن هــا پرداخــت. نســبت صــادرات بــه حجــم بازارهــای هــدف می  توانــد شــاخصی بــرای 
که صــادرات اســتان می  توانــد از آن بهــره ببــرد. همچنین  ظرفیت  هــای بالقــوه ایــن بازارهــا باشــد 
گرفته شده است. شاخص  های بازاری و رقابت  پذیری از نتایج جدول )6( بر پایه وزنی سال 2017 
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جدول 6- شاخص  ها در بازارهای هدف  

رشته فعالیت ها
شاخص

بازارهای
هدف

مزیت 
نسبی

شاخص 
بازاری

شاخص 
رقابت پذیری

نسبت صادرات 
استان به حجم 
بازار-درصد

انواع شامپو
2E-06۳9624.82219550.۳0.9-عراق

5.۳E-054784.51612842۳.5541.2افغانستان

انواع صابون
6E-064۳41.774-6657.82۳0.1-عراق

1.1E-05-۳995.09925۳4.۳2170.1-افغانستان

اتــر  لوریــل  ســدیم 
ســولفات و الکیل بنزن 

سولفونه

4.4E-05987264.61261571۳6.5عراق

0.000191127۳66.688۳888.6957.9افغانستان

کستان 0.000511488057.69۳61۳5.72421.6پا

گرانــول  مایــع،  پــودر، 
برای شستشو دستی و 
ماشینی با بسته بندی 

کیلوگرم کمتر از 5 

۳۳1908.24.6-0.0001727546۳.6عراق

کستان ۳.4E-05452521.81127918.0۳17۳.8پا

۳۳۳۳96.20197525.565۳24.7-0.00092ترکمنستان

67۳۳7.۳871.8-10756.19۳-0.0008تاجیکستان

گرانــول  مایــع،  پــودر، 
برای شستشو دستی و 
ماشینی با بسته بندی 

کیلوگرم بیشتر از 5 

0.000751929۳.2۳62227925.7عراق

481026.27.6-0.00027251619.1افغانستان

کستان 5.7E-05299075.95-170670.۳1416.2پا

9.7E-05۳4189.72۳5410612.510620.۳ترکمنستان

منبع: نتایج تحقیق  

نتایج جدول )6( به روشــنی وضعیت بازارهای هدف محصوالت شــوینده اســتان قزوین را نمایش 
می  دهد. بازار هدف عراق برای محصول شامپو استان قزوین باوجود عدم مزیت نسبی، شاخص 
که بازار عراق بازار مناسبی  بازاری و رقابت  پذیری آن مثبت اســت. شــاخص بازاری نشــان می  دهد 
که  برای محصوالت شامپو است. همچنین مثبت بودن شاخص رقابت  پذیری حکایت از آن دارد 
تالش  های خوبی برای نفوذ در بازار شــامپوی عراق شــده و این تالش  ها تااندازه ای مثبت اســت. 
که تنهــا یک درصد  نســبت صــادرات بــه حجم بازار عــراق برای محصوالت شــامپو نشــان می  دهد 
کشــور عراق از محصوالت اســتان قزوین اســت. وجود رقبــای منطقه  ای قوی  از واردات شــامپوی 
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کشــورهای شــرق آســیا در بازار عراق، نفــوذ در این بــازار را برای محصول  همچــون امــارات، ترکیه و 
کرده است؛ اما با توجه به مثبت بودن شاخص رقابت  پذیری، امکان افزایش سهم  شــامپو ســخت 
که  صادراتی در این بازار وجود دارد. بازار افغانستان دیگر مقصد صادراتی محصوالت شامپو است 
هر ســه شــاخص مزیت نســبی، اثر بازاری و رقابت  پذیری در این بازار مثبت است. نسبت صادرات 
که نزدیک به یک درصد از بازار این  شــامپوی اســتان به حجم بازار افغانســتان نیز نشــان می  دهد 
کشــور متعلــق بــه محصوالت اســتان قزوین اســت. با توجــه به مثبــت بودن شــاخص  های مدنظر 
و حجــم بــاالی بــازار افغانســتان، این بــازار می  تواند مقصد بســیار جذابی برای تولیدات شــامپوی 
کیفیت محصوالت،  اســتان قزوین باشــد. البته دراین بین بایســتی به مســائلی همچون قیمت و 

مسائل بازاریابی و تبلیغات برای افزایش سهم صادراتی در این بازارها توجه ویژه داشت.

عــدم وجــود مزیــت نســبی محصــول صابــون در بازارهــای مدنظــر و همچنیــن نبــود نشــانه  های 
که تولید صابون در اســتان  امیدوارکننده  ای در نتایج ســطر ســوم از جدول )6(، حکایت از آن دارد 
که منابع تولیدی به سمت سایر محصوالت شوینده  قزوین توجیه اقتصادی نداشته و بهتر است 

کنند. حرکت 

کــه هم مزیت  نتایــج محصــوالت ســدیم لوریــل اتــر ســولفات و الکیل بنزن ســولفونه بیــان می  کند 
نســبی این محصوالت در بازارهای مدنظر آشــکار شــده، هم بازارها به درســتی انتخاب شده و هم 
کســتان بیشترین مزیت  رقابت  پذیری اســتان در صادرات این محصوالت قابل قبول اســت. بازار پا
نسبی را برای محصوالت مدنظر نسبت به دو بازار دیگر دارد. از سوی دیگر نزدیک به 25 درصد از 
کســتان از محصوالت ســدیم و الکیل بنزن اســتان قزوین اســت. به دیگر زبان 75 درصد  واردات پا
که اســتان قزوین با  کشــورها جهان است  کســتان توســط ســایر  صادرات این محصوالت به بازار پا
کیفیتی می  تواند ســهم خود را افزایش دهد. بازار افغانســتان  برنامه  ریزی و افزایش شــاخص  های 
کــه نزدیک بــه 60 درصــد از واردات خود را از اســتان  دیگــر مقصــد صادراتــی این محصوالت اســت 
قزوین تامین می  کند؛ بنابراین یک سهم 40 درصدی برای افزایش سهم صادراتی وجود دارد. بازار 
کشورهای جهان  که ســهم نزدیک به 60 درصدی آن از ســایر  عراق نیز بازار مناســب دیگری اســت 
که مشــاهده می  شود تولید محصوالت این زیر بخش توجیه  پذیر بوده  تامین می  شــود. همان طور 
و بازارهای متنوعی برای صادرات آن وجود دارد. مثبت بودن شاخص بازاری این بازارهای هدف 
کید بر رو به رشد بودن واردات این بازارها از محصوالت مدنظر نسبت به سایر مناطق جهان  نیز تا

دارد.
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کمتر از 5  نتایــج شــاخص  های بــازاری برای محصوالت شستشــوی اســتان قزوین بــا بســته  بندی 
که محصوالت اســتان در 4 بازار بررســی شــده دارای مزیت نسبی است.  کی از آن اســت  کیلوگرم حا
که رشــد واردات این  منفی بودن اثر بازاری برای بازارهای ترکمنســتان و تاجیکســتان بیان می  کند 
کمتر از ســایر نقاط جهان اســت. همچنین شــاخص رقابت  پذیری در  بازارها از محصوالت مدنظر 
کستان و ترکمنستان مثبت بوده  که رقابت  پذیری استان در بازارهای پا این بازارها نشان می  دهد 
که در این دو بــازار قادر به حفظ  و در بازارهــای عــراق و تاجیکســتان منفــی بوده و نشــان می  دهــد 
ســهم صادراتی خود نبوده اســت. نســبت حجم وارداتی بازارها به صادرات اســتان قزوین نشــان 
کــه بازار عــراق دارای جذابیت باالیی بــرای نفوذ در این بازار بــوده و نزدیک به 95 درصد  می  دهــد 
کشــورها اســت. اســتان قزوین می  تواند بــا افزایش رقابت  پذیــری و همچنین  از واردات آن از ســایر 
کمیتــی محصوالت مدنظر، ســهم خــود از این بازار را افزایــش دهد. نکته  کیفیتــی و  شــاخص  های 
کســتان وجود ســهم نزدیک به 75 درصدی محصوالت شستشــوی اســتان  قابل توجــه در بــازار پا
کــه روند رو  کشــور نیز نشــان می  دهد  کشــور اســت. مثبــت بــودن اثر بازاری این  کل واردات ایــن  از 
به رشــدی در تقاضای این محصوالت دارد. بازارهای ترکمنســتان و تاجیکســتان باوجود شاخص 
بازاری منفی، دارای حجم مناســبی برای افزایش صادرات اســتان به این بازارها بوده و بایستی به 

سمت نفوذ بیشتر در این بازارها حرکت شود.

کیلوگرم هم دارای مزیت نســبی در تمامی بازارهای  محصوالت شستشــو با بســته  بندی بیش از 5 
مدنظر بوده و هم اثر بازاری تمامی بازارها مثبت است. بازار عراق بهترین بازار برای این محصوالت 
کشــور، دارای ظرفیت مناســبی برای افزایش ســهم  که باوجود حجم باالی صادراتی به این  اســت 
کشــور از اســتان قزوین تامین  صادراتــی اســتان بــوده و تنهــا 25 درصــد از محصــوالت وارداتی این 
کشورهای  که رقابت  پذیری استان نســبت به سیار  می  شــود. دیگر بازار مناســب افغانستان اســت 
کمتر بوده و تنها 8 درصد از حجم وارداتی این بازار در اختیار اســتان قزوین اســت؛ بنابراین  رقیب 
کار می  تــوان رقابت  پذیــری محصــوالت مدنظــر در ایــن بــازار را افزایــش داده و در  بــا برنامه  ریــزی و 
کستان و ترکمنستان از دیگر مقاصد  کشور داشته باشد. بازار پا ادامه سهم بیشتری از واردات این 
صادراتی با ظرفیت  های باال برای اســتان قزوین می  باشــند. شاخص رقابت  پذیری نشان می  دهد 
کســتان عملکرد منفی داشــته و در مقابــل رقابت  پذیری آن در  کــه اســتان قزوین در نفوذ به بازار پا
بازار ترکمنســتان نســبت به ســایر رقبای صادراتی مثبت اســت. حجم  های نزدیک به 80 درصدی 
که اســتان می  تواند برای افزایش ســهم  کشــورهای صادرکننده اســت  این دو بازار در اختیار ســایر 

کند. خود در این بازارها تالش 
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که به غیراز بازارهای هدف صابون، بازارهای هدف  نتایج ارائه شــده در جدول )6( نشــان می  دهد 
سایر محصوالت دارای جذابیت  های فراوانی برای صادرات و نفوذ در این بازارها می  باشند. یکی از 
نکات مهم در بررسی این بازارها، درحال توسعه بودن این بازارها و رشد اهمیت مسائل بهداشتی 
کشور  کشــورها اســت. به دیگر زبان، بازارهای مناســبی در همســایگی  برای مصرف  کننده  های این 

که بایستی نهایت استفاده را از این بازارها برد. برای صادرات محصوالت شوینده وجود دارد 

کشاورزی و مواد غذایی 2- بررسی مزیت صادراتی محصوالت عمده صادراتی 
در جــدول )7(، شــاخص  های مزیــت نســبی، اثر بازاری، رقابت  پذیری و نســبت صــادرات به حجم 
کشاورزی و صنایع غذایی استان  بازارهای هدف برای بررســی شــرایط بازارهای هدف محصوالت 
قزویــن آورده شــده  اند. شــاخص  های بــازاری، رقابت  پذیــری و نســبت صــادرات بــه حجم بــازار در 

جدول )7( بر پایه وزنی سال 2017 آورده شده  اند.

جدول 7- شاخص  های اقتصادی در بازارهای هدف  

رشته فعالیت ها
شاخص

بازارهای هدف
میانگین 

مزیت نسبی
شاخص بازاری

شاخص 
رقابت پذیری

نسبت صادرات 
استان به حجم 
بازار-درصد

انگور خشک 
کرده 

)کشمش(

۳E-06-12489.854-79605.0640.۳7آلمان

۳.2E-06-2601.5447-9564.4062.08لهستان

4.5E-06-84848.5757878۳.6۳22.94روسیه

2.5E-062۳42۳5.8091282928.026.85تایلند

4.5E-0667۳0.44444-29961.0828.19مجارستان

1.7E-06-2815.2415292.69861.9۳اتریش

---9.2E-07ترکیه

4.۳E-07-1529.26۳210۳0.02۳6۳0.0۳هلند

چیپس )سیب زمینی 
خ شده( سر

0.0005۳۳168050.217482518055.56عراق

6.7E-05104729.042146721.41۳19.16افغانستان

خمیر غذایی 
آماده نشده

۳E719۳8.879۳91۳40.28-0.۳9-06عراق

0.00081946496.18542548626.2۳افغانستان

منبع: نتایج تحقیق  
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کرده تقریبا در تمامی  که محصول انگور خشــک  ســتون ســوم از نتایج جدول )7( نشــان می  دهد 
کشور ترکیه در سال  های 2016 و 2017  بازارهای هدف دارای مزیت نسبی است. البته صادرات به 
کشــور ترکیه ناســت. بر پایه شــاخص  بــه صفــر رســیده و بــه همین جهت نتایج این جدول شــامل 
کل بازارهای رو به رشدتری  که بازارهای تایلند و مجارستان در  کرد  بازاری نیز می  توان نتیجه  گیری 
کاال می  باشند.  خ رشــد واردات جهانی از این  نســبت به ســایر بازارهای بررســی شــده و میانگین نر
کشورهای بررسی شده منفی  کشــور مثبت بوده و این شــاخص برای سایر  شــاخص بازاری این دو 
اســت. شاخص رقابت  پذیری به نوعی نشان دهنده ظرفیت بالفعل این بازارها برای استان قزوین 
که عملکرد استان قزوین در بازارهای تایلند، روسیه،  کی از آن است  است. نتایج این شاخص حا
اتریــش و هلنــد قابل قبــول بــوده و ســهم خــود از ایــن بازارهــا را در بــازه زمــان موردبررســی افزایش 
کشــورهای آلمان، لهســتان و مجارســتان نشان می  دهد  داده  اند. نتایج منفی این شــاخص برای 
کرده اســت. شــاخص  گذار  که اســتان قزوین ســهم صادراتی خود از این بازارها را از به ســایر رقبا وا
ســتون آخــر یعنی نســبت صادرات بــه حجم بازارهای هدف نشــان دهنــده ظرفیت بالقــوه بازارها 

هدف برای محصوالت استان قزوین است. 

بــر اســاس نتایج این شــاخص تمامی بازارهــای مدنظــر دارای ظرفیت باالیی برای صــادرات انگور 
که در اختیار سایر رقبای صادرکننده قرار دارد. مجارستان و  کرده استان قزوین می  باشند  خشک 
کشــمش استان قزوین سهم باالیی در بازارهای  که محصول  تایلند به ترتیب بازارهایی می  باشــند 
کرده بازار مجارســتان در ســال 2017 از  آن هــا دارد. به طوری کــه نزدیــک بــه 8 درصد انگور خشــک 
کرده تایلند از محصوالت  استان قزوین تهیه شده و همچنین نزدیک به 7 درصد بازار انگور خشک 
که محصول انگور  استان قزوین است. روسیه، لهستان و اتریش به ترتیب دیگر بازارهایی هستند 
کنار هم قرار دادن این شاخص  ها  کرده استان قزوین نفوذ باالیی در آن ها داشته است. با  خشک 
کرده اســتان قزوین است؛  که بازار تایلند بهترین بازار برای محصول انگور خشــک  به نظر می  رســد 
زیــرا هم شــاخص  های مزیت نســبی، بازاری و رقابت  پذیــری در این بازار مثبت بــوده و هم ظرفیت 
کســب ســهم  که اســتان قزوین می تواند در  بالقــوه نزدیــک بــه 9۳ درصــدی بازار تایلند وجود دارد 
کند. بر این اســاس بازارهای روسیه، مجارستان و اتریش  بیشــتر با ســایر رقبای صادرکننده رقابت 
بازارهــای مناســب دیگــری می  باشــند بــرای نفــوذ در آن بازارهــا. البتــه بــازار آلمان و لهســتان جزء 
کرده اســتان قزوین بوده و ســهم باالیی از صادرات انگور  مشــتریان دائمی محصول انگور خشــک 
کرده استان قزوین به این بازارها است. پیشنهاد اصلی محققین در این قسمت این است  خشک 
کــرده و ظرفیت بالقوه ایــن بازارها  کــه بــا توجــه به تنــوع بازارها هــدف برای محصول انگور خشــک 
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برای افزایش واردات این محصول از اســتان قزوین، اســتراتژی برای این محصول بیشتر به سمت 
نفــوذ در عمــق بازارهــای هدف حاضر و افزایش ســهم صادراتی خود به این بازارها باشــد در مقابل 

استراتژی توسعه بازارها.

که شــاخص  ها مزیت نســبی، بــازاری و  کــرده یــا چیپس نشــان می  دهد  خ  نتایــج ســیب زمینی ســر
کشــور عراق برای ایــن محصول مثبت اســت. همچنین نتایج ســتون آخر از جدول  رقابت  پذیــری 
کشــور عراق در ســال 2017 از ایــن محصول  کــه نزدیــک بــه 55 درصــد از واردات  7 نشــان می  دهــد 
از اســتان قزویــن اســت. این نتیجه انحصــار چیپس در این بازار را برای اســتان قزویــن تااندازه ای 
که اســتان قزوین به راحتی می  تواند سهم خود  نشــان می  دهد. این نکته نشــان دهنده این است 
کشــور افغانســتان نیز مثبت بوده و نزدیک  از این بازار را باالتر ببرد. شــاخص  های این محصول در 
به 19 درصد از واردات این بازار در سال 2017 از محصوالت چیپس استان قزوین است. استراتژی 
پیشــنهادی محققین برای این محصول توســعه بازارها و تنوع بخشــی به بازارهای هدف همزمان 

با حفظ سهم صادراتی در بازارهای موجود است.

که با وجود مزیت  نتایج شــاخص بازارها برای محصول خمیر غذایی آماده نشــده نشــان می  دهد 
نســبی این محصول در بازار عراق و مثبت بودن شــاخص بازاری، عملکرد استان قزوین برای نفوذ 
کمتر از یک درصد بازار این محصول در اختیار اســتان قزوین اســت.  در این بازار مناســب نبوده و 
که مصرف کننده  های عراقی مشتری خوبی برای محصول خمیر  این شاخص  ها حکایت از آن دارد 
کیفیت فعلی نیســتند؛ اما شــاخص  های بــازار این  غذایــی آمــاده نشــده اســتان قزوین باقیمــت و 
کشور افغانستان از این  کشور افغانستان مثبت بوده و نزدیک به 26 درصد از واردات  محصول در 
محصول از محصوالت اســتان قزوین اســت. سیاست  گذاری پیشــنهادی این محصول با توجه به 
کشــور افغانســتان و عراق هم زمان با اســتراتژی تنوع  نتایج تحقیق، سیاســت تبعیض قیمتی بین 

در بازارهای هدف است.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها
که  ورود بــه بازارهای جهانــی و صادرات یکی از مهم ترین بحث  های اقتصادی در عصر حاضر بوده 
کاهش بیکاری، ارزآوری و توســعه را فراهم نماید. ساالنه بسیاری  می  تواند زمینه رشــد اقتصادی، 
گاهی به بهانه  از منابع به جهت نشــناختن مزیت  های اقتصادی و پافشــاری بر مدیریت ســنتی و 
استقالل از واردات، هدر می  رود. شناختن مزیت نسبی و رقابتی محصوالت در این زمینه می  تواند 
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کمــک فراوانــی بــه اســتان باشــد. نتایــج ایــن تحقیــق می  توانــد تولیدکننده  هــا را بــه ســمت تولید 
محصوالتــی دارای مزیــت و امکان توســعه ســوق می  دهــد. ســرمایه  گذاران به دنبــال محصوالت و 
کم ریســک  تری برای سرمایه  گذاری می  باشند. مدیران شرکت  ها می  توانند پیشنهاد توسعه  مکان 
کنند. پیشــنهاد  محصــوالت را داشــته باشــند و همچنیــن بازاریابــان را به بازارهــای هدف هدایت 

می شود از یافته های این تحقیق در موارد ذیل استفاده شود:

آسیب شناسی محصوالت تولیدی صادراتی استان از منظر رقابت پذیری بین المللی.- 1
ارائه نتایج به اتاق بازرگانی استان و تشکل های خصوصی و دستگاه های اجرایی مرتبط.- 2
ح.- ۳ کارفرمای طر کمیته و شوراها توسط مجری و  کارگروه ها،  ارائه نتایج در 
کاربردی برای هر یک از محصوالت با محوریت توسعه بازارها و تنوع بخشی - 4 ارائه پیشنهادهای 

به بازارهای هدف همزمان با حفظ سهم صادراتی در بازارهای موجود.
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چکیده 1
گامــی مهــم در دســتیابی بــه توســعه  شناســایی و ارزیابــی شــاخص  های پایــداری زیســت محیطی 
پایدار اســت. در این راســتا، این پژوهش بر مبنای شاخص های استاندارد عملکرد محیط زیستی 
کارشناســان خبره و در ســطح اســتانی  و شــاخص های دیده بانــی توســعه پایــدار و با لحاظ نظرات 
و مناطــق آمایشــی انجــام شــد. یافته هــا نشــان داد اســتان قزویــن از نظــر برخی شــاخص ها مانند 
کشوری وضعیت بهتر و از نظر برخی دیگر از شاخص ها، مانند سطح  بهداشت نسبت به میانگین 
مناطــق حفاظــت شــده و آلودگی هــوا، وضعیــت نامطلوب تــر  دارد. همچنین در ســطح پهنه های 
کلــی عملکــرد محیط زیســتی بــه ترتیــب مربوط به  کتســابی در شــاخص  آمایشــی برتریــن نمــرات ا
کســتان«، »المــوت«، »قزوین«، »آبیک«، »کوهین- طــارم« و »آوج«،  پهنه هــای »بوئین زهرا«، »تا
معادل 56/2، 55/9، 54/۳، 52/۳، 49/1، 48/7 و 46/8 بوده اســت. نتایج نشــان از عملکرد 
کشوری  که البته با شرایط متوسط  کثر مناطق آمایشــی دارد  محیط زیســتی ضعیف تا متوســط در ا
همخوانی دارد. برای بهبود شاخص ها در »آوج«، »ایجاد زیرساخت های تصفیه فاضالب« و »ایجاد 
کشــاورزی«؛ در »الموت« و »کوهین-  کود در اراضی  کاربرد  ظرفیت های الزم برای ارتقای راندمان 
طــارم«، »ایجــاد زیرســاخت های جمــع آوری و دفــع بهداشــتی فاضــالب« و »تصفیــه فاضــالب«؛

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 1-  دانشیار 

یست محیطی اندازه گیری وضعیت پایداری ز
استان قزوین و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت

اندازه گیری وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین و ارائه 
راهکارهای بهبود وضعیت

بیژی کظ ی1
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 در »آبیــک« و »قزویــن«، »کاهــش ریســک بیماری هــای ناشــی از قرارگیری در معــرض آالینده های 
کســتان«، »کاهش ریســک بیماری های ناشــی از قرارگیری در معرض  هوا«؛ و در »بوئین زهرا« و »تا
کشاورزی«  کود در اراضی  کاربرد  آالینده های هوا« و »ایجاد ظرفیت های الزم برای ارتقای راندمان 
پیشــنهاد می شــود. با ایجاد سازوکار به روزرســانی و تحلیل مستمر شاخص های پایداری، می توان 
برنامه های الزم برای تحقق آینده ی مطلوب محیط زیستی را شناسایی، عملیاتی و ارزیابی نمود.

.Engine Earths Google ،EPI ،کلیدی: پهنه های آمایشی، شاخص های دیده بانی واژه های 

مقدمه
شناســایی معیارهــا و شــاخص  های پایــداری زیســت محیطی و راهبردهای مدیریتــی مرتبط برای 
کشــور  کلــی محیط زیســت در  ارزیابــی، پایــش و حرکــت بــه ســمت تحقــق اهــداف سیاســت  های 
الزامــی اســت. این ارزیابی، به عنوان بســتری ضروری، امکان رســیدن به مدیریــت پایدار در عرصه 
که در ســال 1987 تحت  گزارش برانتلند  محیط زیســت و منابــع طبیعی را فراهم می ســازد. پــس از 
عنوان »آینده مشــترک ما« منتشــر شد )کمیســیون جهانی محیط زیست و توسعه، 1987(، نگرانی 
عمیقی در مورد تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل  ها ایجاد شد. به دنبال نگرانی های 
کشورها تا آن تاریخ در برزیل در  فراوان برای آینده زمین، در ســال 1992 بزرگ ترین تجمع از ســران 
کنفرانس  کنفرانس ملل متحد برای محیط زیســت و توســعه نام داشت.  که  ریودوژانیرو برگزار شــد 
کار 21 خطوط اساسی اداره زمین را در قرن 21 مشخص نمود. ریو با تدوین میثاق زمین و دستور 

موضوع پایداری زیســت محیطی طی ســه دهه پایانی قرن بیســتم توجه بســیاری از افراد بخصوص 
که در شهرهای  محققین و دولت ها را جلب نموده است. با توجه به تغییرات همه جانبه و سریعی 
گذشته شروع و در حال انجام است، ارزیابی پایداری زیست محیطی شهرها برای  ایران از چند دهه 
دســتیابی به یک برنامه ریزی شــهری مناســب و درعین حــال همگام با متغیرهــای محیط طبیعی 
که  کیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابری های منطقه ای عظیمی است  ضروری به نظر می رسد. 
در بســیاری موارد، به ســرعت در حال افزایش اســت. مشکالت زیســت محیطی یکی از اساسی ترین 
مســائل شــهرهای امــروزی و حاصــل تعارض و تقابــل آن ها با محیــط طبیعی اســت. نتیجه ی این 
کوسیســتم خواهد  رونــد عــدم تعادل و ناســازگاری میان انســان و طبیعت و به هــم خوردن روابط ا
کلی محیط زیست  گام ها در تحقق سیاســت های  بود. ارزیابی پایداری زیســت محیطی از مهم ترین 
مصــوب 1۳94/8/26 اســت. فرصت هایــی ویژه اســتان قزویــن در حوزه محیط زیســت نظیر تنوع 
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کز علمی ازیک طرف و چالش هایی نظیر  کوسیستمی، وجود تشکل  های مردمی و مرا زیستی، تنوع ا
خشک شدن تاالب ها و مسئله پسماندها، از طرف دیگر، ضرورت این مطالعه را نشان می دهد.

معیارهــا و شــاخص  ها ابــزاری برای ارزیابــی، پایش و اجرای مدیریت پایدار محیط زیســت هســتند 
کشورمان  )جالیلووا و همکاران، 2012(. با توجه به اختالف شرایط مناطق حفاظت شده مختلف 
گردد. الزم به ذکر اســت  الزم اســت معیارهــا و شــاخص  های مناســب بــرای مناطــق مختلف تهیــه 
 SDG2( و اهداف توسعه پایدار مرتبط )EPI1( بررســی و تحلیل شــاخص های عملکرد محیط زیست
کشور  که مختص اســتان هســتند، در ســطح اســتان در  کنار شــاخص های دیده بانی  6,1۳,15( در 
صورت نگرفته و تنها به بررســی جزئی از این شــاخص ها بسنده شده است. الزم است راهبردهای 
مدیریت پایدار بر اســاس رویکرد یکپارچه و با اســتفاده از معیارها و شــاخص  های شــفاف و جامع 
کــه ظرفیت  های  گــردد. ارزیابــی شــاخص  های پایــداری زیســت محیطی در اســتان قزوین  تعییــن 
ارزشــمندی مانند مناطق جنگلی و حفاظت شــده اســتان )باشــگل، طارم و...(، منابع آبی دارای 
گیاهــی و جانــوری متنــوع، در عرصه  های  گونه هــای  اهمیــت )حوزه هــای آبریــز ماننــد شــاهرود( و 
مختلــف محیــط زیســتی دارد، اهمیــت دوچنــدان دارد. همچنیــن بــر اســاس بررســی های انجام 
که از معتبرترین شاخص های ارزیابی   EPI کنون با شاخص ارزیابی عملکرد محیط زیستی شده تا
پایداری محیط زیســت اســت، مطالعه ای در اســتان صورت نگرفته بوده است. با توجه به اهمیت 

موضوع، این پژوهش بر روی این شاخص متمرکز بوده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در ســال 2000 شــاخصی به نام شــاخص پایداری محیط زیســتESI۳  در دانشــگاه ییل تعریف و به 
گزارش های شــاخص پایداری محیط زیســت، این شاخص در سال 2006  گرفته شــد. با تحلیل  کار 
کاهش  گرفت. این شاخص بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست از جمله  موردبازنگری قرار 
فشــارهای زیســت محیطی بر سالمت انســان ها و ارتقای وضعیت زیســت بوم ها و مدیریت صحیح 
کیــد دارد )روان بخــش؛ حمــدی روزبهانی و همــکاران، 1۳91(. شــاخص عملکرد  منابــع طبیعــی تا
محیطــی EPI درواقــع به عنــوان شــاخصی از عملکرد اســت و تفاوت بیــن وضع به وجــود آمده را با 

که بر مبنای اهداف باید به آن می رسیده و اختالف و فاصله بین آن ها را بررسی می کند. آنچه 

1-  Environmental Performance Index
2-  Sustainable Development Goals
3-  Environmental Sustainable Index
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کشــور  بهبودی و ســجادی )1۳89( پژوهشــی را با عنوان محیط زیســت و رشــد اقتصادی پایدار در 
انجام دادند. نتایج تخمین تابع تولید و تابع آلودگی محیط زیستی طی دوره 1۳50 تا 1۳86 نشان 
که باوجود تاثیر مثبت محیط زیســت بر رشــد تولید ناخالص داخلی، آلودگی محیط زیســتی در  داد 

فرایند رشد اقتصادی افزایش می  یابد.

جعفــری و همــکاران )1۳91( بــه ارزیابــی شــاخص عملکــرد محیط زیســتی در اســتان چهارمحــال 
کوهرنــگ پایین ترین  که شهرســتان شــهرکرد بیشــترین و  و بختیــاری پرداختند. نتایج نشــان داد 

عملکرد محیط زیستی را به خود اختصاص داده است.

کشــور همسایه  ج )1۳97(، پژوهشــی را باهدف ارزیابی وضعیت ایران و 1۳  علوی و عشــقی چهار بر
کویت و امارات  ازنظر شاخص  های عملکرد محیط زیستی انجام دادند. نتایج نشان داد کشور  های 
کشور  های  متحده عربی به ترتیب بهترین عملکرد را به لحاظ شاخص  های محیط زیستی در بین 

کشورهای موردمطالعه، در رتبه هشتم قرار داشته است. موردمطالعه دارند. ایران در میان 

گــزارش شــاخص عملکــردی محیط زیســتEPI در ســال 2006 ایــران بــا رتبــه ۳5 ازنظــر  بــر اســاس 
شاخص عملکرد، دارای باالترین رتبه در سال های بعد از انقالب است. در سال 2012، نمره ایران 
بــا 61 پلــه ســقوط بــه رده 114 افزایش یافت و در ســال 2014 مجددا به رتبه 8۳ می رســد و از بهبود 
شــاخص عملکرد زیســت محیطی برخوردار شد. در ســال 2016 با سقوط 22 پله ای نسبت به سال 
کرد. مجددا در سال 2016 یک سقوط 22 پله ای  کشور موردبررسی  2014، رتبه 105 را در میان 180 

کسب شد. خ داد و در سال 2018 رتبه 80  ر

سوهی و همکاران )2019( پژوهشی را با هدف ارزیابی پایداری زیست محیطی در زنجیره تامین انجام 
دادند. در این پژوهش از روش بهترین- بدترین به  عنوان چارچوب ارزیابی معیارهای زیست محیطی 
برای پایداری در صنایع منتخب در بنگالدش استفاده شده است. یافته ها نشان داد که »مدیریت 
پســماند« مهم تریــن شــاخص بــرای ایجــاد پایــداری زیســت محیطی در صنایــع بنــگالدش بــود.

کارخانه های  مارگالــو و همــکاران )2014( مطالعــه  ای را باهــدف ارزیابی پایداری زیســت محیطی در 
که اثــرات هــوا و زمین  تبدیــل زبالــه بــه انــرژی در اســپانیا انجــام دادنــد. نتایــج نشــان داده اســت 

بیش ترین سهم را در بار آلودگی جهانی داشته اند.

کریســتوبال و همکاران )2016( مطالعه ای را با عنوان ارزیابی پایداری زیســت محیطی زنجیره های   
ارزش اقتصاد زیستی انجام دادند. در این مطالعه، یک روش هماهنگ رد پای محیطی محصول 

ح شده است. برای برآورد عملکرد زیست محیطی مطر
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الزیم و همکاران )201۳( پژوهشی با رتبه  بندی جدید از شاخص عملکرد محیط زیستی با استفاده 
کشــور تایلند  کــه  ضریــب همبســتگی در مجموعــه فــازی انجــام دادنــد، نتایــج نشــان داده اســت 
کشور مالزی داشته است. اهم یافته های پژوهش های مرتبط با  شــاخص  EPI باالتری نســبت به 

محیط زیست در استان قزوین در جدول 1، ارائه شده است.

جدول 1- پژوهش های مرتبط با محیط زیست در استان قزوین و اهم یافته ها  

مهم ترین یافته ها محور پژوهش
نام 

پژوهشگران

کشــت در این بخش بهینه  که الگوی فعلی  نتایج نشــان داد 
کارآمد اســتفاده  نیســت و نهاده های تولیــدی به صورت غیر 
می شــوند؛ بنابرایــن، بــا اســتفاده از مدل پیشــنهادی مذکور 
می توان عالوه بر انتخاب الگوی مناســب و اســتفاده بهینه از 
کاهش  کشاورزان و  منابع منطقه، در راستای افزایش درآمد 

گام های موثری برداشت. تخریب محیط زیست 

کشت در جهت  بهینه  سازی الگوی 
حفــظ و پایــداری محیط  زیســت در 
منطقــه المــوت غربــی )رهیافتــی از 

برنامه  ریزی آرمانی اولویتی(

پرهیزکاری 
و همکاران، 

1۳94

کــه  می دهــد  نشــان  تجزیه وتحلیــل  از  حاصــل  نتایــج 
کســتان بهترین وضعیت ازلحاظ شاخص های  شهرســتان تا
زیست محیطی شــهری را دارا است و شهرستان اوج پایین تر 

از دیگر شهرستان ها در توسعه زیست محیطی است.

توان ســنجی و ارزیابی تاثیر توســعه 
پایــدار  محیط زیســت  بــر  شــهری 

)مطالعه موردی: استان قزوین(

عمادالدین 
و همکاران، 

1۳94

 NO، که در مــورد آالینده های نقشــه های حاصل نشــان داد 
کثر غلظت در نزدیکی منطقه ناصرآباد است  NO2 و SO2 حدا

کارخانه فوالد تفتان است؛ اما در مورد  که درواقع در نزدیکی 
غلظــت NO2 بیشــترین مقــدار مربــوط بــه مناطــق هم جــوار 

سیمان آبیک است.

در  هــوا  آالینــده  منابــع  بررســی 
شهرستان آبیک

مظفری و 
همکاران، 

1۳84

نتایــج بیان گــر پاییــن بودن ســطح رفتــار شــهروندی محیط 
زیســتی شــهروندان بــوده اســت. مهم تریــن عوامــل موثــر در 
ایــن موضــوع، پاییــن بــودن ســطح دانــش محیــط زیســتی 
کافی  کارآمــدی عوامــل زیرســاختی و قانونــی  شــهروندان و نا

جهت بروز این رفتارها است.

شــهروندی محیط  زیستی و تحلیل 
رفتار شهروندی در شهر قزوین

برک پور و 
جهان سیر، 

1۳95

اثــرات  لحــاظ  بــه  البــرز  صنعتــی  شــهر  نفــوذ  تحــت  حــوزه 
ارزشــیابی  مــورد  اجتماعــی،  و  اقتصــادی  و  زیســت محیطی 
گرفــت و درنهایت بــا جمع بنــدی اثرات  محیــط زیســتی قــرار 
مثبــت و منفــی بــه روش چک لیســت، اثــرات مثبــت پــروژه 
بیشــتر نمایان شــد. در جمع بندی نهایی اجرای پروژه شــهر 

گرفته است. کسب 11+ نمره، امتیاز  صنعتی با 

ارزیابی اثرات زیســت محیطی شــهر 
صنعتی البرز، قزوین

برقعی و 
همکاران، 

1۳81
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مهم ترین یافته ها محور پژوهش
نام 

پژوهشگران

مکان یابی شــهرک ها بر اســاس تجمع صنایع مرتبط و موارد 
احــداث شــهرک  ح  بــرای طــر اســت.  بــوده  زیســت محیطی 
صنعتــی البرز قزویــن، بهره برداری صنعتی از شــهرک باصرفه 
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی تلقــی شــده اســت. 
ح بــه اشــتغال و رفــاه  از مهم تریــن پــی آمدهــای مثبــت طــر
کاهش مفاسد اجتماعی و سالمت  کاهش مهاجرت،  نسبی، 
کمک به افزایش  روانــی جامعــه، اهمیت منطقه ای و ملــی و 
ح هــای توســعه آتــی در منطقــه به ویژه در بخــش صنعت  طر
و تبدیــل مواد اولیــه به محصوالت قابل مصــرف در تولیدات 

صنعتی اشاره شده است.

زیســت محیطی  مکان یابــی 
پژوهــش  صنعتــی:  شــهرک های 

موردی شهر صنعتی البرز قزوین

ایزد نیا و 
همکاران، 

1۳9۳

مکان یابــی  بــرای  الگویــی  هیــچ  کــه  داده  نشــان  نتایــج 
ســاختمان های بلنــد در قزویــن وجــود نــدارد. بی برنامگــی 
و بی توجهــی بــه عوامــل شهرســازی و مقوله هــای تاثیرگــذار، 
کــرده  اســت. بــر اســاس یافته های  محیط زیســت را تخریــب 
کالبدی و  مدل تاپســیس، عامل اقتصادی، زیست محیطی، 
کاربــری اراضــی به ترتیــب در جایگاه های اول تا ســوم عوامل 

موثر قرارگرفته اند.

مکان یابــی  در  موثــر  عوامــل 
کید  ســاختمان های بلندمرتبه با تا
بر پایــداری محیط زیســت )مطالعه 

موردی: شهر قزوین(

شیعه و 
همکاران، 

1۳97

پیش بینــی و ارزیابــی اثرات حاصــل از احــداث و بهره برداری 
شــهرک های صنعتــی بــر محیط زیســت اطــراف آن هــا تــا حد 
گزینه اجــرای پروژه  مرزهــای شهرســتان نظرآباد بــود. نهایتا 
گزینه نهایی انتخاب شد؛ اما اجرای پروژه مشروط  به عنوان 
کاهش اثرات  بــه رعایت جــدی تمهیدات پیشــنهادی بــرای 
از  حاصــل  زیســت محیطی  گــوار  نا پیامدهــای  و  تجمعــی 
فعالیت شــهرک های صنعتی در منطقه و اجرای برنامه های 

مدیریت، پایش و آموزش زیست محیطی است.

زیســت محیطی  اثــرات  ارزیابــی 
صنعتــی  شــهرک های  تجمعــی 

شهرستان نظرآباد

دبیری و 
همکاران، 

1۳92

نتایج این پژوهش تاثیرات منفی آالینده های هوا بر ساختار 
مقاومتــی  مکانیســم های  همچنیــن  و  گیاهــان  برگ هــای 
گیاه می تواند  متفاوت در آن ها را مشخص نمود. متابولیسم 
از آلودگی متاثر شده و نهایتا سالمتی مصرف کنندگان آن ها را 

در معرض خطر قرار دهد.

از  ناشــی  هــوای  آلودگــی  تاثیــر 
گی هــای آناتومیکی  خودروهــا بر ویژ
مثمــر  درختــان  از  انواعــی  بــرگ 
)مطالعــه مــوردی: باغ های ســنتی 

قزوین(

قنادیا و 
همکاران، 

1۳98

که مدیریت پسماندهای صنعتی در  نتایج نشــان داده اســت 
صنایع استان قزوین از الگوی مشخص پیروی نمی کند و حجم 
انبوه تولید پسماند به ویژه پسماند صنعتی در استان پتانسیل 
جدی آالیندگی محیط زیســت و تهدید ســالمت را دارا اســت.

الگــوی  کیفیــت و  کمیــت،  بررســی 
مدیریــت پســماندهای صنعتــی در 

استان قزوین
کار یاب، 1۳99
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کی از اهمیت زیاد این باغســتان ها از  نتایــج ایــن پژوهش حا
جنبه های مختلف و لزوم حفظ و حراست از آن ها هست.

ارزیابی اقتصادی- زیســت محیطی 
باغات سنتی شهر قزوین

متولی الموتی 
و همکاران، 

1۳96

در  عوامــل  مهم تریــن  از  زیربنایــی  و  محیط زیســتی  عوامــل 
ح  شــده اند و در میان  مکان یابــی شــهرک های صنعتی مطــر
شــاخص های محیط زیســتی، توجــه بــه BOD۳ در آب رتبــه 
کرده اســت. عمده آلودگی آب اســتان ناشــی از  کســب  اول را 
فاضالب هــای خروجی شــهرک های صنعتی و پســماندهای 
صنعتــی اســت و ایــن فاضالب هــا جدی ترین منابــع آالینده 
کیفیــت آب های اســتان به خصوص آب های  و تهدیدکننــده 

زیرزمینی است.

ســازگاری  میــزان  بررســی 
مکان یابــی شــهرک های صنعتــی با 
پایدار  شــاخص های محیط زیســت 

در استان قزوین

ناصری و 
رحیمی، 1۳9۳

گیاه درمنه دشتی به ترتیب برای فلزات  که  نتایج نشان داد 
ک هــای آلوده  ســرب و نیــکل، بــرای پاالیــش فلز ســرب از خا

مناسب است.

گیاه درمنه دشــتی در  ارزیابــی توان 
گیاه پاالیی سرب و نیکل در منطقه 

دفن پسماند محمدآباد قزوین

خرمی و 
همکاران، 

1۳98

کــه مدیــران صنایع  بــا توجــه بــه نتایــج توصیه شــده اســت 
به منظــور  قزویــن  اســتان  بهداشــتی  محصــوالت  تولیــدی 
کاهش اثرات زیســت محیطی محصوالت، بــا دقت و مطالعه 
بیشــتر در انتخــاب مواد اولیــه و نیز بازیافت و دفــع مواد زائد 
و همچنین نوع مواد و شــکل بسته بندی از ورود محصوالت 
بهداشتی ناسازگار با محیط زیست به بازار جلوگیری نمایند.

شناســایی و تعییــن عوامــل اصلــی 
زیســت محیطی  اثــرات  میــزان  در 
محصول ســبز با اســتفاده از رویکرد 
تفســیری  ســاختاری  مدل ســازی 
لــوازم  صنعــت  مــوردی:  )مطالعــه 

بهداشتی استان قزوین(

فضلی و 
پرهیزکاری، 

1۳96

کتور آلودگی، به طور میانگین بیشــترین  با محاســبه مقادیر فا
کرج- قزوین مشــاهده شــده اســت.  میــزان آلودگــی در جاده 
مقادیر محاسبه شــده شــاخص بار آلودگــی )PLI( در هر یک از 
کــه در مناطق  ایســتگاه های نمونه برداری نشــان داده اســت 
پرترافیک و صنعتی میزان بار آلودگی فلزات سنگین باالتر است.

فلــزات  آلودگــی  میــزان  ارزیابــی 
ســنگین در غبــار برخــی جاده های 

ج کر

دست گشاده 
و همکاران، 

1۳9۳

پالســتیک،  مقــوا،  و  کاغــذ  فســادپذیر،  مــواد  کل  میانگیــن 
چوب، فلزات، شیشــه، الســتیک و چرم، منســوجات و سایر 
اجــزاء بــه ترتیــب: 02/64% و 77/5% و 09/8% و 27/4% و 
2۳/۳% و 19/۳% و 71/2% و 40/۳% و 29/5% بــه دســت 
آمــد. با توجــه به اینکــه بخــش قابل توجهی از پســماندهای 
کود ســازی و بازیافــت را دارند،  تولیــدی در روســتاها قابلیت 
کود آلــی و بازیافــت اجزای بــاارزش و تفکیک  بنابرایــن تهیــه 
پســماند روســتایی از مبدأ، هم از نظر اقتصــادی و هم از نظر 

زیست محیطی توصیه شده است.

کیفیــت  و  کمیــت  بررســی 
روســتایی  جامــد  پســماندهای 

شهرستان قزوین

بابایی و 
همکاران، 

1۳94
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مهم ترین یافته ها محور پژوهش
نام 

پژوهشگران

ک تولیدشــده به طور عمده  بر اســاس نتایج مــواد زائد خطرنا
شــامل میزان 29618 تن در ســال لجن تصفیه خانه انسانی و 
صنعتی، 5004 تن در سال لجن تصفیه دوم روغن، 2084 تن 
کیلو در ســال لجــن رنگ، 18۳  ک رنگ بر، 8784  در ســال خــا
کــوره، 2800 لیتــر در ســال روغــن ترانس،  تــن در ســال ســرباره 
18726 تــن در ســال ســاچمه و ســاب، 14424 تــن در ســال 
ماهیچه ریخته گری، 20۳4 کیلو داروی تاریخ مصرف گذشته و 
5۳597 کیلو در سال لجن اسیدی سولفوناسیون بوده است.

کیفی پســماندهای  کمی و  بررســی 
ویژه تولیدی در استان قزوین

خلفی، 1۳91

که درمجموع شش عامل با نام های مشکل  نتایج نشان داد 
مدیریــت دفــع نهایی پســماندهای خانگــی )17/01 درصد(، 
 14/11( خانگــی  پســماندهای  آموزشــی  فرهنگــی-  مشــکل 
 12/11( خانگــی  پســماندهای  بهداشــتی  مشــکل  درصــد(، 
کشاورزی  درصد(، مشــکل دانشی و بهداشــتی پسماندهای 
)8/97 درصد(، مشــکل دانشی پسماندهای خانگی )6/99 
کشــاورزی )5/47  درصــد( و مشــکل آموزشــی پســماندهای 
کل مربــوط  درصــد( درمجمــوع 64/68 درصــد از واریانــس 
بــه مشــکالت مدیریــت پســماندهای روســتایی را در منطقه 

موردمطالعه تبیین نموده اند.

تحلیل و تبیین مســائل و مشکالت 
روســتایی  پســماندهای  مدیریــت 

شهرستان قزوین

صفری الموتی 
و شمس، 

1۳95

خانوارهــای  دانــش  کلــی  به صــورت  کــه  داد  نشــان  نتایــج 
کشاورزی تاثیرگذار  روستایی بر رفتارهای دفع پســماندهای 
که برنامه های آموزشی و ترویجی  است. پیشنهاد شده است 
کشــاورزی بــرای خانوارهای  مدیریــت صحیح پســماندهای 

گردد. روستایی این شهرستان تدوین و اجرا 

روســتاییان  دانــش  تاثیــر  بررســی 
بــر رفتار دفــع نهایــی پســماندهای 
کشاورزی )موردمطالعه: شهرستان 

قزوین(

صفری الموتی 
و شمس، 

1۳96

در دریاچــه اوان، چنگــر معمولــی با ۳0 فرد و اردک سرســبز با 
کایی سرســیاه بــا ۳85 فرد و تنجه  کا 2 فــرد. در ســد منجیل 
و دلیجــه بــا 1 فــرد، در حوضچــه تصفیــه فاضــالب چــکاوک 
کســتری بــا 1 فــرد، در خر رود  کلــی بــا 10 فــرد و حواصیل خا کا
شور چکاوک آسمانی با 1000 فرد و آبچلیک تک زی و سارگپه 
گــرت بــزرگ بــا 18 فــرد  معمولــی بــا 1 فــرد و در شــاهرود نیــز ا
کمترین و بیشــترین  و آبچلیــک تــک زی بــا 2 فــرد به ترتیــب 

فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

کنــار  بررســی فــون پرنــدگان آبــزی و 
آبزی تاالب های استان قزوین

داود پور و 
همکاران، 

1۳91

دوره،  دو  در  تــاالب  آبــی  پیکــره  حــدود  مقایســه  نتایــج 
نشــان دهنده افزایش درخور توجه ســطح آب در فصل ســرد 
کــه ارتبــاط معنادار بــا میزان بارش بــاران در  در تــاالب اســت 

منطقه دارد.

آب  ســطح  تغییــرات  رونــد  بررســی 
از  اســتفاده  بــا  یعقوب آبــاد  تــاالب 

تصاویر چند زمانه

مافی و 
همکاران، 

1400
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آلودگی محیط زیســت ناشــی از بهره برداری این معدن منجر 
بــه آزادســازی عناصــر ســمی و مضــر از طریــق فــراوری مــاده 
معدنی و به ویژه انباشــت های مواد باطله به داخل سیستم 

هیدرولیکی )آب های سطحی و زیرزمینی( شده است.

از  حاصــل  زیســت محیطی  تاثیــر 
بهره برداری از ذخایر سرب و روی لک 
کیفیــت منابع آبی جنوب دشــت  بــر 
قزوین با استفاده از GIS و دورسنجی

ملکی، 1۳95

بــرای اولویت بنــدی  روش پژوهشــی اتخــاذ شــده می توانــد 
ح های تولیدی بر اساس عملکرد محیطی استفاده شود. طر

نحوه ارزیابی اثرات زیســت محیطی 
)مطالعــه  ســبز  محصــول  توســعه 
لــوازم بهداشــتی  مــوردی: صنعــت 

استان قزوین(

پرهیزکاری، 
1۳94

کارخانه سیمان بر شهر  که مهم ترین اثرات  نتایج نشــان داد 
آبیــک در دســته عوامل اقتصادی و اجتماعی شــامل عوامل 
زیســت محیطی شــامل تخریب اراضی زراعــی و آلودگی منابع 
کشــاورزی بــوده اســت و آلودگــی  کاهــش بهــره وری  ک و  خــا
صوتی در رده های بعدی قرارگرفته اســت. همچنین افزایش 
اشــتغال، پیشــرفت اقتصادی، افزایش امکانــات و خدمات، 
بــه وجــود آمــدن شــغل های جانبــی، راضــی بــودن مــردم و 

گزارش شده است. کیفیت راه از آثار مثبت  افزایش 

کارخانــه  تحلیــل و بررســی آلودگــی 
ســیمان بــر محیط زیســت شــهری، 
کوچک مقیــاس  شــهرهای 
ســیمان  کارخانــه  )موردمطالعــه 

آبیک(

خاتمی، 1۳98

که میانگین غلظت فلزات ســنگین ســرب،  نتایج نشــان داد 
کمتــر از حــدود مجــاز و  کادمیــوم در نواحــی شــهری  روی و 
کمتر از حد مجاز  میانگین غلظت فلز روی در نواحی صنعتی 
تعیین شــده توســط سازمان بهداشــت جهانی است. در این 
مطالعه شــاخص خطر غیر ســرطان زایی و خطر سرطان زایی 

کمتر از حد مجاز بود. کودکان و بزرگ ساالن  برای 

بررسی آلودگی عناصر سمی )سرب، 
گردوغبار  کادمیــوم، روی و مس( در 
خیابانــی مناطق شــهری و صنعتی 

شهر قزوین

بیگدلی، 1۳97

تحقیق با اســتفاده از یکی از رایج ترین مدل های ارزیابی آثار 
کشــور )مــدل تخریــب مخدوم(،  توســعه بر محیط زیســت در 
بــرای دســتیابی به توســعه پایــدار و تحقق اهــداف حفاظتی 
انجام شده است. روش مورداستفاده می تواند مورد استناد 

و استفاده سایر پژوهشگران باشد.

زیســتی  محیــط  اثرهــای  ارزیابــی 
حفاظت شــده  مناطــق  در  توســعه 
ســیمای  تخریــب  مــدل  کاربــرد  بــا 
ســرزمین )مطالعــه مــوردی: منطقه 
حفاظت شده باشگل، استان قزوین(

رضازاده، 1۳94

کــه ارزش خســارت های ناشــی از تخلیــه  نتایــج نشــان داد 
آب هــای زیرزمینــی در منطقــه موردمطالعــه 269998 ریــال 
بــه ازای هــر خانوار در ســال بوده اســت. برای بهبود شــرایط 
و  افــراد در خصــوص چشــم انداز  بــه  منطقــه، اطالع رســانی 
منابــع  و  حیات وحــش  زیســتگاه  زیســتی،  تنــوع  طبیعــت، 
گنجانــدن آموزش هــای زیســت محیطی در برنامــه  طبیعــی، 
گاهی مردم نسبت به حفظ آب های  آموزشی و بهبود سطح آ

زیرزمینی جهت بهبود محیط زیست پیشنهاد شده است.

اقتصــادی  خســارت های  ارزیابــی 
از تخلیــه  ناشــی  زیســت محیطی   -
آب های زیرزمینی در دشت قزوین

زاغی 
بیجارپس، 

1۳96
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روش شناسی

منطقه موردمطالعه
کشور نزدیک به پنچ درصد در اقتصاد و  کل  استان قزوین با دارا بودن تنها یک درصد از مساحت 
کیلومترمربع  کشــور، 1۳95(. مســاحت این استان حدود 15820  تولیدات ایران نقش دارد )وزارت 
کســتان و آوج و 19  اســت و از شــش شهرســتان تحــت عناوین قزویــن، آبیک، البــرز، بوئین زهــرا، تا
بخش تشکیل شده است. این استان دارای تنوع اقلیمی قابل مالحظه و زیست بوم های متنوعی 
است. قزوین از تنوع زیستگاهی شامل جنگل ها، دشت ها، مراتع، صخره ها، رودخانه ها، تاالب ها 
و زیســتگاه  های انسان ســاخت برخوردار اســت. ازنظر تقســیمات حوضه ای، اســتان قزوین در دو 
حوضــه آبریز رودخانه ســفیدرود و رودخانه شــور قــرار دارد. افزایش بی  رویه جمعیت در ســال  های 
اخیر، محدودیت منابع آب  های ســطحی و بهره  برداری بیش ازاندازه از ســفره  ی آب  های زیر  زمینی 
گذشته شده است. دشت قزوین  خســارات جبران  ناپذیری به منابع طبیعی اســتان در سال  های 
کشــاورزی، شــهر  ها و شــهرک  های صنعتی متعدد  به علت وجود واحدهای صنعتی و فعالیت  های 
کــه به اضافــه برداشــت آب منجــر شــده اســت، ازنظــر منابــع جزو مناطــق بحرانــی و آســیب  پذیر به 
شــمار می  آید. از مجموع 2204 میلیون مترمکعب آب برداشــتی در اســتان، بیش از 2028 میلیون 
کشــاورزی، 57 میلیون مترمکعب در صنعــت و 114 میلیون مترمکعب آب در بخش  مترمکعــب در 
شرب مصرف می شود. بیش از 80 درصد آب برداشتی در استان قزوین از منابع آب زیرزمینی است 
کم آبی استان قزوین، 1۳99(. به منظور انتخاب مناسب معیارها و شاخص  ها در  )سند سازگاری با 

استان قزوین، این پژوهش در پنج مرحله مختلف انجام شده است.

مرحلــه اول شــامل جمــع  آوری اطالعــات اولیــه موردنیــاز بــرای تعییــن شــاخص ها )اطالعــات   
زیست محیطی، اجتماعی- اقتصادی، بیوفیزیکی و ...( و برقراری ارتباط با ذی  نفعان مختلف.

مرحله دوم، توسعه معیارها و شاخص  ها، در این مطالعه از تلفیق رویکرد باال به پایین و رویکرد   
پایین به باال برای توســعه معیارها و شــاخص  ها اســتفاده شــد. بدین منظور ابتدا طبق پیشــنهاد 
گســترده  ای برای شناســایی طیــف وســیعی از معیارها و  )هیکــی و اینــس، 2008( یــک مــرور منابع 
شــاخص  های اولیه پایداری انجام شــد. درنهایت وزن اهمیت معیار ها و شــاخص  های شناســایی 
کارشناسان آشــنا به محیط زیست استان تعیین شــد. مرحله سوم،  شــده بر اســاس نظرســنجی از 
که به عنوان  محاســبه معیارها و شاخص  های انتخاب شده، در این مرحله بایستی شاخص  هایی 
مهم ترین شــاخص  ها انتخاب می  شــوند، محاسبه  شوند. در شاخص ســطح عرصه های طبیعی و 
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ســطح آالینده ها از اطالعات و تصویرهای ماهواره ای، اســتفاده شــد. به عالوه حساسیت شاخص 
در ارزیابی پایداری زیست محیطی مشخص شد. مرحله چهارم، ارزیابی پایداری در ابعاد مختلف 
منطقه محیط زیســت اســتان، در این مرحله با استفاده از یافته های از مرحله قبل )که با استفاده 
از روش   پایش مناســب و با اســتفاده از تصویرهای هوایی و داده  های موجود برداشت شده است( 
گرفت. در این مرحله  و مقایســه قســمت  های مختلف، پایداری مناطق مختلف مورد ارزیابی قرار 
کارشناسان خبره  گرفت و با نظرسنجی از  همچنین لیست شاخص  های ارائه شده موردبررسی قرار 
در ســطح استان، شــاخص های مناسب برای استان مشخص شــد. از روش های تحلیل وضعیت 
محیط زیســت، مــدل DPSIR بــه معنــای »نیروی محرکه، فشــار، وضعیت، اثر و پاســخ« اســت. در 
مطالعه حاضر از این روش استفاده شد. این رهیافت سیستمی ارتباط بین انسان و محیط زیست 
را مشــخص می ســازد. از روش مذکور به منزله برداشتی فلسفی برای ساختاردهی و برقراری ارتباط 
بین سطوح سیاست گذاری و مدیریت محیط زیست یاد می شود. مرحله پنجم، ارائه دستورالعمل 
پایش شــاخص  های پایداری زیست محیطی، در این مرحله، دستورالعملی برای پایش شاخص ها 
کرد.  که برای به روزرسانی شاخص ها چه مراحلی را باید طی  ارائه شد. بدین منظور مشخص شد 
کسل و  این دستورالعمل ها به صورت فایل های قابل ویرایش برای محاسبه شاخص ها در محیط ا

کد پایش آلودگی هوا با اطالعات ماهواره ای در محیط Engine Earths Google ارائه شد.

شاخص های عملکرد محیط زیستی
کلی شــاخص های بهداشــت محیط زیســتی و  شــاخص های عملکــرد محیــط زیســتی از دودســته 

سرزندگی محیطی تشکیل شده اند. شاخص ها در جدول 2 ارائه شده است.
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  )EPI( جدول 2- شاخص های ارزیابی عملکرد محیط زیستی

محورها زمینه ها مخفف 
شاخص شاخص ها ردیف

تی
یس

ط ز
حی

ت م
اش

هد
ب

کیفیت هوا

HAD سوخت جامد خانگی 1

PME PM2.5 میزان تجاوز مقدار 2

PMW PM2.5 گرفتن با ذرات میانگین در معرض قرار  ۳

آب و بهداشت
UWD آب شرب 4

USD بهداشت 5

فلزات سنگین PBD گرفتن میانگین در معرض سرب قرار  6

م(
ست

سی
کو

ی ا
ست

ن زی
توا

 یا 
حیا

  )ا
طی

حی
ی م

دگ
رزن

س

منابع آب WWT تصفیه فاضالب 7

کشاورزی SNM مدیریت پایدار نیتروژن 8

آلودگی هوا
DST کسید گوگرد دی ا انتشار  9

DXT کساید انتشار ترکیبات نیتروس ا 10

جنگل TCL از دست دادن پوشش درختی 11

شیالت
FSS ذخایر ماهی 12

MTR شاخص تغذیه دریایی منطقه 1۳

تنوع بخشی و 
زیستگاه ها

PAR شاخص معرف منطقه حفاظت شده 14

SHI گونه ها شاخص زیست بوم  15

TBN مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی( 16

TBG مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم جهانی( 17

SPI گونه های حفاظت شده 18

MPA مناطق حفاظت شده دریایی 19

اقلیم و انرژی

DCT کسید- مجموع کربن دی ا انتشار  20

DPT کسید- توان کربن دی ا انتشار  21

DNT کساید انتشار نیتروس ا 22

DBT کربن سیاه انتشار  2۳

DMT انتشار متان 24
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برای بررســی هر یک از شــاخص های EPI، پارامتری به نام نمره )SCORE( محاسبه می شود. این 
پارامتر براساس رابطه 1 محاسبه می شود.

)1( 

در ایــن رابطــه،  نمایانگر بدترین مقدار ممکن در بازه ی هر شــاخص و  نمایانگر بهترین مقدار 
ممکن است. محدوده پارامتر نمره، بین 0 )بدترین وضعیت( تا 100 )بهترین عملکرد(  است. نهایتا 
پس از محاسبه نمره هر یک از شاخص های زیرمجموعه EPI و با احتساب ضرایب اهمیت وزنی هر 
شــاخص، شاخص نهایی EPI در منطقه محاســبه می شود. هرچند ضرایب اهمیت شاخص های 
ارزیابی پایداری محیط زیســت در اســتاندارد جهانی مشــخص اســت، بااین حال در این پژوهش، 
کارشناســان  ضرایــب اهمیــت وزنی شــاخص ها و ســطح مناســب بــرای پایــش آن ها بر اســاس نظر 
اســتانی نیز تعیین شــد. در جدول ۳ نیز شاخص های دیده بانی توسعه پایدار استان قزوین )حوزه 

زیست محیطی( ارائه شده است.

جدول ۳- شاخص های دیده بانی توسعه پایدار استان قزوین )حوزه زیست محیطی(  

مخفف نشانگرهامحدوده
شاخص

آب

SD1میزان دسترسی به آب سالم

SD2کیفیت آب )مطلوبیت نمونه های میکروبی( - درصد

کامل زراعی- میلی متر SD3مقدار بارش یک سال 

SD4میزان مصرف ساالنه منابع آب استان از سطح و زیرزمین - میلیون مترمکعب

کشاورزی - درصد SD5مصرف آب در بخش 

SD6مصرف آب در بخش شرب - درصد

SD7مصرف آب در بخش صنعت و خدمات- درصد

SD8اجرای روش های نوین آبیاری - هکتار

SD9سرانه مصرف آب لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز

هوا

SD10تعداد روز های با هوای ناسالم- روز در سال

SD11کیفیت هوای داخل خانه

گاز طبیعی- تن در سال گاز CO2 از  SD12میزان انتشار 
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مخفف نشانگرهامحدوده
شاخص

خاک

کود های شیمیایی- تن کود- میزان فروش  SD13میزان استفاده از 

SD14میزان استفاده از سموم کشاورزی- میزان فروش سموم شیمیایی - لیتر /کیلوگرم

SD15سرانه فضای سبز شهری - مترمربع به ازای هر نفر

کشت محصوالت زراعی - میلیون هکتار SD16سطح زیر 

کل محصوالت زراعی - تن SD17میزان تولید 

SD18میزان تولید غالت - تن

SD19میزان تولید حبوبات -تن

SD20میزان تولید محصوالت صنعتی-تن

SD21میزان تولید محصوالت جالیزی - تن

گلخانه ای- تن SD22میزان تولید محصوالت 

گوشت قرمز- هزار تن SD23میزان تولید 

غ- هزار تن گوشت مر SD24میزان تولید 

SD25میزان تولید شیر- هزار تن

SD26میزان تولید عسل- هزار تن

غ- هزار تن SD27میزان تولید تخم مر

غ و  غ، ماهی، شــیر، تخم مر گوشــت مر تولید فراورده های پروتئینی )گوشــت قرمز، 
SD28عسل(- هزار تن

کاشت نهال - هکتار ح های خاص بیابان زدایی از طریق  SD29اجرای طر

ح های خاص بیابان زدایی از طریق مدیریت روان آب - هکتار SD30اجرای طر

فاضالب 
-پسماند 
- انرژی

SD31میزان دسترسی به دفع فاضالب بهداشتی- درصد

SD32دفن بهداشتی پسماند - درصد

SD33از یافت مواد و انرژی - درصد

SD34درصد تفکیک زباله ها از مبدا

گاز طبیعی - میلیون مترمکعب SD35سرانه مصرف ساالنه انرژی - 

SD36سرانه مصرف ساالنه انرژی - برق - مگاوات
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کارشناســان اســتانی  در مــورد میــزان اهمیــت شــاخص های دیده بانــی توســعه پایــدار نیــز از نــگاه 
گرفته شــد. با توجــه به نظر مرکز آموزش و پژوهش های توســعه و آینده نگری اســتان قزوین،  بهــره 
شــاخص های دیده بانــی توســعه پایــدار نیز بــه تفکیک پهنه های آمایشــی محاســبه و بروز رســانی 

شدند.

یافته های پژوهشی
کارشناســان اســتانی در جدول 4 ارائه شــده اســت.  نتایــج تعییــن وزن اهمیــت شــاخص ها از نظر 
»منطقــه  گونه هــا«،  زیســت بوم  »شــاخص  شــاخص های  ترتیــب  بــه  شــاخص ها  پراهمیت تریــن 
حفاظــت شــده محیــط زیســتی« و »متوســط درصــد از بین رفتــن جنگل ها در 5 ســال« و »انتشــار 
کم اهمیت ترین شاخص ها به ترتیب، »منطقه حفاظت  کســید« بوده است. همچنین،  کربن دی ا
شــده دریایی«، »مناطق حفاظت شــده زمینی _ بیوم جهانی« و »شاخص تغذیه دریایی منطقه« 
کمتر است. این  بوده اســت. شــاخص های اخیر موضوعیتی در اســتان ندارند و امتیازشــان از 1/5 

شاخص ها در جدول مشخص  شده اند و در استان نیازی به پایش آن ها نیست.

کارشناسان   جدول 4- نتایج تعیین اهمیت شاخص های عملکرد محیط زیستی بر اساس نظر 
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ی
وان
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د 
ص
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HAD5۳8/4617/69۳2۳/0800/004۳0/772/77121/74

PME17/694۳0/7700/005۳8/46۳2۳/08۳/۳871/۳9

PMW17/694۳0/7717/694۳0/77۳2۳/08۳/۳181/۳8

UWD215/۳8۳2۳/08215/۳817/695۳8/46۳/۳181/60

USD215/۳8۳2۳/08215/۳8۳2۳/08۳2۳/08۳/15101/46

PBD17/69۳2۳/08215/۳8215/۳85۳8/46۳/5451/45

MPA1292/۳117/6900/0000/0000/001/08160/28

TBN17/6917/694۳0/77646/1517/69۳/۳871/04

TBG1184/62215/۳800/0000/0000/001/15150/۳8
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فرا

ی
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فرا
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ص
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SPI17/69215/۳8215/۳85۳8/46۳2۳/08۳/5451/27

PAR17/6917/69215/۳85۳8/464۳0/77۳/7721/24

SHI17/6900/00۳2۳/08۳2۳/085۳8/464/0811/۳2

TCL00/00215/۳8215/۳875۳/85215/۳8۳/69۳0/95

FSS969/2۳17/69215/۳817/6900/001/621۳1/04

MTR969/2۳215/۳8215/۳800/0000/001/46140/78

DCT00/00215/۳84۳0/77۳2۳/084۳0/77۳/69۳1/11

DPT00/0017/6975۳/8517/694۳0/77۳/6241/04

DMT17/69215/۳8۳2۳/08۳2۳/084۳0/77۳/5451/۳۳

DNT17/694۳0/77215/۳8۳2۳/08۳2۳/08۳/2۳91/۳6

DBT00/004۳0/774۳0/77215/۳8۳2۳/08۳/۳181/18

DST00/00۳2۳/084۳0/77۳2۳/08۳2۳/08۳/4661/1۳

DXT00/004۳0/77215/۳84۳0/77۳2۳/08۳/4661/20

WWT17/694۳0/77215/۳800/00646/15۳/4661/56

SNM215/۳817/6975۳/8500/00۳2۳/08۳/08111/۳2

کدشاخص ها طبق جدول 2

کارشناســان در جــدول 5 آمــده اســت.  اهمیــت شــاخص های دیده بانــی توســعه پایــدار از نــگاه 
پراهمیت ترین شاخص های دیده بانی به ترتیب »میزان مصرف ساالنه منابع آب استان«، »میزان 
کشــاورزی«، »ســرانه مصرف ســاالنه انــرژی )گاز طبیعــی(«، »میزان اســتفاده از  اســتفاده از ســموم 
کم اهمیت  کودهای شیمیایی« و »سرانه مصرف ساالنه انرژی )برق(« بود. شاخص های دیده بانی 
نیــز بــه ترتیــب »میزان تولیــد عســل«، »میزان تولیــد محصــوالت جالیــزی« و »تولیــد فراورده های 

پروتئینی« بوده است.
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کارشناسان   جدول 5- نتایج تعیین اهمیت شاخص های دیده بانی توسعه پایدار بر اساس نظر 
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SD100/0000/005۳8/464۳0/774۳0/77۳/9250/86

SD200/0017/695۳8/46215/۳85۳8/46۳/8561/07

SD300/00215/۳85۳8/46۳2۳/08۳2۳/08۳/54101/05

7-SD400/0000/0017/694۳0/77861/544/5410/66

SD800/00215/۳817/695۳8/465۳8/464/0041/08

SD900/0000/00۳2۳/0875۳/85۳2۳/084/0040/71

SD1000/00۳2۳/084۳0/77۳2۳/08۳2۳/08۳/46111/1۳

SD1117/69215/۳84۳0/774۳0/77215/۳8۳/۳11۳1/18

SD1217/6917/6975۳/8517/69۳2۳/08۳/۳11۳1/18

SD1300/0000/005۳8/46215/۳8646/154/08۳0/95

SD1400/0000/00۳2۳/084۳0/77646/154/2۳20/8۳

SD1500/0017/69۳2۳/08969/2۳00/00۳/6290/65

SD1600/0000/00۳2۳/08969/2۳17/69۳/8560/55

SD1700/00215/۳8۳2۳/08861/5400/00۳/46110/78

SD1800/00215/۳84۳0/7775۳/8500/00۳/۳8120/77

SD1900/00215/۳8646/155۳8/4600/00۳/2۳140/7۳

SD2000/00215/۳8215/۳8646/15۳2۳/08۳/7771/01

SD2100/00۳2۳/08646/154۳0/7700/00۳/08160/76

SD2200/00۳2۳/085۳8/464۳0/7717/69۳/2۳140/9۳

SD2300/00215/۳85۳8/46646/1500/00۳/۳11۳0/75

SD2400/00215/۳84۳0/77646/1517/69۳/46110/88

SD2500/00215/۳85۳8/46646/1500/00۳/۳11۳0/75
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SD2600/004۳0/775۳8/464۳0/7700/00۳/00170/82

SD2700/00215/۳84۳0/77646/1517/69۳/46110/88

SD2800/00۳2۳/085۳8/465۳8/4600/00۳/15150/80

SD29215/۳8۳2۳/08215/۳85۳8/4617/69۳/00171/29

SD30215/۳8۳2۳/0817/694۳0/77۳2۳/08۳/2۳141/48

SD3117/69215/۳817/69646/15۳2۳/08۳/6291/26

SD32215/۳817/69215/۳8۳2۳/085۳8/46۳/6291/50

SD3317/69215/۳8215/۳8۳2۳/085۳8/46۳/6981/۳8

SD34215/۳800/00۳2۳/084۳0/774۳0/77۳/6291/۳9

SD3500/0000/00215/۳8646/155۳8/464/2۳20/7۳

SD3600/0000/004۳0/774۳0/775۳8/464/08۳0/86

کدشاخص ها طبق جدول ۳

نمــره شــاخص های عملکــرد محیط زیســت )EPI( به دســت آمده برای اســتان قزویــن در جدول 6 
گانه عملکرد محیط زیستی به جز سه شاخص »مناطق  ارائه شــده است. از بین شــاخص های 24 
حفاظت شده دریایی«، »شاخص تغذیه دریایی منطقه« و »مناطق حفاظت شده زمینی جهانی 
کــه در اســتان قزویــن موضوعیــت ندارنــد و طبــق نظرســنجی انجــام شــده از  )وزن بیــوم جهــان(« 

کارشناسان استانی نیز لزومی به بررسی آن ها نبوده است، سایر شاخص ها ارائه شده است.
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جدول 6- نمره شاخص های EPI برای استان قزوین و ایران  

نمره استان قزوین
)از 100(

نمره ایران
)از 100( شاخص ها ردیف

78/7 84/14 سوخت جامد خانگی 1

25/0 86/08 PM2.5 میانگین قرارگیری در معرض ذرات 2

79/۳ 85/46 PM2.5 میزان تجاوز مقدار ۳

96/1 62/45 بهداشت 4

57/8 55/0۳ آب شرب 5

21/2 21/21 میانگین قرارگیری در معرض سرب 6

40/5 41/05 مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی( 7

40/۳ 45/59 گونه های حفاظت شده 8

12/2 12/15 شاخص معرف منطقه حفاظت شده 9

96/4 95/76 گونه ها شاخص زیست بوم  10

91/8 91/8 از دست دادن پوشش درختی 11

100 77/6۳ ذخایر ماهی 12

22/4 27/64 کسید- مجموع کربن دی ا انتشار  1۳

25/0 ۳0/89 کسید- توان کربن دی ا انتشار  14

44/4 52/89 انتشار متان 15

68/8 78/8 کساید انتشار نیتروس ا 16

28/7 28/7 کربن سیاه انتشار  17

20/6 ۳1/66 کسید گوگرد دی ا انتشار  18

1/6 8/49 کساید انتشار ترکیبات نیتروس ا 19

58/1 64/۳2 تصفیه فاضالب 20

51/0 ۳2/9 مدیریت پایدار نیتروژن 21

58/7 62/8 کل EPI طبق اوزان اهمیت استاندارد جهانی نمره 

48/9 - کارشناسان استانی کل EPI بر اساس اوزان اهمیت  نمره 
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کــه در رابطه  کلــی باتوجــه به اعداد و نمرات ارائه شــده در جدول 6، مشــخص می شــود  به صــورت 
با شــاخص های مانند ســوخت جامد خانگی، آب شــرب، مناطق حفاظت شــده زمینی، از دست 
دادن پوشــش درختــی، ذخایر ماهی، تصفیه فاضالب و مدیریت پایدار نیتروژن، وضعیت اســتان 
کشــوری بهتر اســت؛ امــا در رابطه با شــاخص هایی ماننــد قرارگیری در  قزویــن بــه نســبت وضعیت 
کشــوری مســاعد  کوچک تــر از 2.5 میکــرون و ســرب، عــالوه بر اینکه وضعیت  معــرض ذرات معلــق 

نیست، شرایط استان قزوین بحرانی تر است.

در جدول 7 نقاط قوت و ضعف شــاخص های موردبررســی براســاس تجارب حاصل از این مطالعه 
ارائــه شــده اســت. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه اینکــه در مــورد شــاخص های آلودگی هــوا امکان 
استفاده از داده های سنجش از راه دور به طور رایگان وجود دارد، استفاده از این ظرفیت می تواند 

دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد.

جدول 7- آسیب شناسی شاخص های EPI در سطح استان قزوین  

نقطه ضعفنقطه قوتاهمیتشاخصردیف

وجود آرشیو اطالعاتلزوم بهبود شرایط استانسوخت جامد خانگی1

فقدان 
کافی اطالعات 

میانگین قرارگیری در 2
PM2.5 معرض ذرات

ج شدن از وضعیت  لزوم خار
امکان استفاده از سنجش ازدوربحرانی

میزان تجاوز مقدار ۳
PM2.5امکان استفاده از سنجش ازدورلزوم بهبود شرایط استان

وجود آرشیو اطالعاتلزوم بهبود شرایط استانبهداشت4

لزوم بهبود وضعیت متوسط آب شرب5
وجود آرشیو اطالعاتاستان

میانگین قرارگیری در 6
معرض سرب

قرارگیری در معرض سرب 
به مشکالتی مانند پوکی 

استخوان منجر می شود. / 
ج شدن از وضعیت  لزوم خار

بحرانی

مناطق حفاظت شده 7
کاربردی ندارددریایی در استان 

مناطق حفاظت شده 8
زمینی )وزن بیوم ملی(

لزوم بهبود وضعیت متوسط 
امکان استفاده از سنجش ازدوراستان
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نقطه ضعفنقطه قوتاهمیتشاخصردیف

9
مناطق حفاظت شده 

زمینی
 )وزن بیوم جهان(

کاربردی ندارد در استان 

گونه های حفاظت 10
شده

لزوم بهبود وضعیت متوسط 
وجود آرشیو اطالعاتاستان

فقدان 
کافی اطالعات 

شاخص معرف منطقه 11
حفاظت شده

ج شدن از وضعیت  لزوم خار
بحرانی

وجود آرشیو اطالعات/ امکان 
جلب حمایت برای افزایش 
سطح مناطق حفاظت شده

شاخص زیست بوم 12
گونه ها

لزوم حفظ شرایط مساعد 
امکان استفاده از سنجش ازدوراستان

از دست دادن پوشش 1۳
درختی

لزوم حفظ شرایط مساعد 
امکان استفاده از سنجش ازدوراستان

کاربردی نداردذخایر ماهی14 ح شده در این شاخص، در استان  گونه های مطر با توجه به 

شاخص تغذیه دریایی 15
کاربردی نداردمنطقه در استان 

کربن 16 انتشار 
کسید- مجموع دی ا

باتوجه به استفاده از 
سوخت های نامناسب 
یکی از مشکالت اصلی 
کالن شهرها محسوب 

می شود /
ج شدن از وضعیت  لزوم خار

بحرانی

امکان استفاده از سنجش ازدور، 
امکان ایجاد منابع برای 

حفاظت از محیط زیست با رصد 
منابع آالینده

فقدان 
کافی اطالعات  کربن 17 انتشار 

کسید- توان دی ا
ج شدن از وضعیت  لزوم خار

بحرانی

امکان استفاده از سنجش ازدور، 
امکان ایجاد منابع برای 

حفاظت از محیط زیست با رصد 
منابع آالینده

انتشار متان18

کربن  متان پس از 
کسید اصلی ترین عامل  دی ا
گرمایش زمین است / لزوم 

بهبود وضعیت متوسط 
استان

امکان استفاده از سنجش ازدور، 
امکان ایجاد منابع برای 

حفاظت از محیط زیست با رصد 
منابع آالینده
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نقطه ضعفنقطه قوتاهمیتشاخصردیف

کساید19 انتشار نیتروس ا

کساید  انتشار نیتروس ا
منجر به اختالل تنفسی و 
هایپوکسی می شود / لزوم 
بهبود شرایط مساعد استان

امکان استفاده از سنجش ازدور، 
امکان ایجاد منابع برای 

حفاظت از محیط زیست با رصد 
منابع آالینده

فقدان 
کافی اطالعات 

کربن سیاه20 انتشار 

کربن سیاه تاثیر قابل توجهی 
بر فشارخون دارد/ لزوم 
ج شدن از وضعیت  خار

بحرانی

امکان استفاده از سنجش ازدور، 
امکان ایجاد منابع برای 

حفاظت از محیط زیست با رصد 
منابع آالینده

گوگرد 21 انتشار 
کسید دی ا

کسید  گوگرد دی ا انتشار 
منجر به بیماری های 

تنفسی و قلبی می شود/ 
ج شدن از وضعیت  لزوم خار

بحرانی

امکان استفاده از سنجش ازدور، 
امکان ایجاد منابع برای 

حفاظت از محیط زیست با رصد 
منابع آالینده

انتشار ترکیبات 22
کساید نیتروس ا

ج شدن از وضعیت  لزوم خار
فوق بحرانی

امکان استفاده از سنجش ازدور، 
امکان ایجاد منابع برای 

حفاظت از محیط زیست با رصد 
منابع آالینده

لزوم بهبود وضعیت متوسط تصفیه فاضالب2۳
وجود آرشیو اطالعاتاستان

مدیریت پایدار نیتروژن24

آلودگی آب های زیرزمینی 
کودهای  ک به واسطه  و خا

مصرفی دارای اثرات و 
تبعات قابل توجهی است/ 

لزوم بهبود وضعیت متوسط 
استان

وجود آرشیو اطالعات

کندگی  پرا
اطالعات در 

نهادهای 
مختلف

شاخص های عملکرد محیط زیستی به دست آمده برای پهنه های آمایشی در جدول 8 ارائه شده 
که بین پهنه ها تفاوت وجود دارد، نتایج  است. برای مقایسه بهتر شرایط، در مورد شاخص هایی 

در نقشه های مجزا در شکل 1 تا شکل 4 ارائه شده است. 
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جدول 8- نمره شاخص های EPI پهنه های آمایشی استان قزوین  

استان قزوین الموت
کوهین 
و طارم

آبیک آوج کستان تا بوئین زهرا
مخفف 
شاخص

شاخص ها

78/70 74/60 92/69 92/69 68/09 92/69 90/۳7 92/69 HAD
سوخت جامد 

خانگی

25/00 51/84 42/18 4۳/47 55/۳1 48/18 59/12 57/76 PME
میانگین قرارگیری 

در معرض ذرات 
PM5/2

79/۳0 7۳/96 7۳/96 7۳/96 7۳/96 7۳/96 7۳/96 7۳/96 PMW
میزان تجاوز مقدار 

PM5/2

96/10 58/8۳ 52/74 52/74 68/9۳ 57/86 68/9۳ 68/9۳ UWD بهداشت

57/80 51/77 46/08 46/08 70/48 50/88 84/51 78/19 USD آب شرب

21/20 21/70 97/45 98/59 4/۳8 69/29 ۳2/02 42/09 PBD
میانگین قرارگیری در 

معرض سرب

40/50 40/95 70/95 58/95 40/95 40/95 50/95 40/95 TBN
مناطق حفاظت 
شده زمینی )وزن 

بیوم مل(

40/۳0 41/47 65/17 41/47 64/47 9۳/47 51/47 41/47 SPI
گونه های حفاظت 

شده

12/20 17/41 9۳/10 22/47 17/41 17/41 1۳/20 17/41 PAR
شاخص معرف 

منطقه حفاظت 
شده

96/40 95/76 95/76 95/76 95/76 95/76 95/76 95/76 SHI
شاخص زیست بوم 

گونه ها

91/80 91/80 91/80 91/80 91/80 91/80 91/80 91/80 TCL
از دست دادن 
پوشش درختی

100/00 77/6۳ 77/6۳ 77/6۳ 77/6۳ 77/6۳ 77/6۳ 77/6۳ FSS ذخایر ماهی

22/40 ۳5/57 22/71 2۳/75 19/50 18/09 ۳۳/74 ۳9/40 DCT
کربن  انتشار 

کسید- مجموع دی ا

25/00 27/80 27/80 27/80 27/80 27/80 27/80 27/80 DPT
کربن  انتشار 

کسید- توان دی ا

44/40 6۳/58 ۳4/00 ۳6/۳9 ۳7/59 25/75 64/51 74/6۳ DMT انتشار متان

68/80 89/65 49/98 5۳/18 5۳/64 ۳0/44 87/75 89/14 DNT
انتشار نیتروس 

کساید ا
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استان قزوین الموت
کوهین 
و طارم

آبیک آوج کستان تا بوئین زهرا
مخفف 
شاخص

شاخص ها

28/70 ۳6/۳1 59/15 57/69 ۳۳/16 5۳/78 4۳/96 49/26 DBT کربن سیاه انتشار 

20/60 46/29 25/۳1 27/00 1۳/8۳ 1۳/۳9 4۳/9۳ 4۳/02 DST
گوگرد  انتشار 

کسید دی ا

1/60 1/56 1/90 1/87 1/9۳ 2/04 1/59 1/52 DXT
انتشار ترکیبات 
کساید نیتروس ا

58/10 75/۳۳ 0/00 0/00 75/۳۳ 0/00 75/۳۳ 75/۳۳ WWT تصفیه فاضالب

51/00 ۳9/96 25/45 14/81 57/91 18/25 22/64 18/25 SNM
مدیریت پایدار 

نیتروژن

58/7 51/4 48/2 46/1 49/9 46/0 56/۳ 56/5 EPI 
کل EPI طبق  نمره 

اوزان اهمیت 
استاندارد جهانی 

48/9 52/۳ 54/۳ 48/7 49/1 46/8 55/9 56/2 EPI 
کل EPI بر  نمره 

اساس اوزان اهمیت 
کارشناسان استانی

   HAD, USD,( شــکل 1- شــاخص های ارزیابــی پایــداری محیــط زیســتی در پهنه هــای آمایشــی اســتان قزویــن
)UWD,PME
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  )TBN, PBD, SPI, PAR( شکل 2- شاخص های ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنه های آمایشی استان قزوین

  )DNT, DST, DMT, DCT( شکل ۳- شاخص های ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنه های آمایشی استان قزوین
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  )PMW, SNM, DXT, WWT( شکل 4- شاخص های ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنه های آمایشی استان قزوین

نمره شــاخص های دیده بانی توســعه پایدار به تفکیک پهنه های آمایشــی در جدول 9 ارائه شــده 
است.

جدول 9- شاخص های دیده بانی توسعه پایدار به تفکیک پهنه های آمایشی  

الموتقزوینآوجواحدشاخص دیده بانی
کوهین و 
طارم

کستانآبیک بوئین زهراتا

میزان دسترسی به آب 
سالم

92/5691/189/1589/1598/4۳99/4899/15درصد

کیفیت آب )مطلوبیت 
نمونه های میکروبی(

98/298/298/298/298/298/298/2درصد

کامل  مقدار بارش در سال 
زراعی

29۳/4210/4250/5264/725۳/8176/5222/9میلی متر

میزان مصرف ساالنه 
منابع آب استان

میلیون 
مترمکعب

128/7285/11۳2/161/822۳/6۳50/24۳9/9
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الموتقزوینآوجواحدشاخص دیده بانی
کوهین و 
طارم

کستانآبیک بوئین زهراتا

مصرف آب در بخش 
کشاورزی

98/662/۳99/797/892/297/895/6درصد

1/1۳0/50/581/8۳/9۳/71/1درصدمصرف آب در بخش شرب

مصرف آب در بخش 
صنعت و خدمات

0/217/20/020/۳45۳/680/21درصد

اجرای روش های نوین 
آبیاری

1004۳6۳159919944648۳2716860هکتار

سرانه مصرف آب در 
یک روز

لیتر به 
ازای نفر

197195188188221178197

تعداد روز های دارای 
هوای ناسالم

روز در 
سال

فاقد 
داده

4
فاقد 
داده

4فاقد داده
فاقد 
داده

فاقد داده

0کیفیت هوای داخل خانه
فاقد 
داده

21/16
فاقد 
داده

49/8فاقد داده
فاقد 
داده

فاقد داده

گاز CO2 از  میزان انتشار 
گاز طبیعی

تن در 
سال

11110۳441212220148925847650۳875090940۳1594779

کود  میزان استفاده از 
)میزان فروش(

۳29۳10685875۳26911۳۳5900119484تن

میزان استفاده از سموم 
کشاورزی )میزان فروش(

کیلوگرم
فاقد 
داده

8649۳167686264822845189459199076

سرانه فضای سبز شهری
مترمربع 

بر نفر
12/45/42۳/411۳/۳45/8814/۳1

سطح زیرکشت محصوالت 
زراعی

میلیون 
هکتار

0/050/040/010/020/040/050/061

کل  میزان تولید 
محصوالت زراعی

16448241۳8578141418۳18۳496۳07452۳08714700تن

5478۳76۳8415026۳۳8098504752۳10121۳27تنمیزان تولید غالت

1416299۳5881۳251۳0۳۳۳5120تنمیزان تولید حبوبات

میزان تولید محصوالت 
صنعتی

15/690۳11776۳9976۳0۳2419816۳تن

میزان تولید محصوالت 
جالیزی

1۳290961۳11216۳00۳067550تن
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الموتقزوینآوجواحدشاخص دیده بانی
کوهین و 
طارم

کستانآبیک بوئین زهراتا

میزان تولید محصوالت 
گلخانه ای

104/526۳110۳11049222۳تن

گوشت قرمز 0/8147/۳151/14۳/1۳9/22هزارتنمیزان تولید 

غ گوشت مر ۳/۳2427/74/1۳21/216/46هزارتنمیزان تولید 

9/2042۳1/91۳۳/6842/71155هزارتنمیزان تولید شیر

0/1060/6270/0640/0710/0۳6هزارتنمیزان تولید عسل

غ 7/2889/8۳۳/95۳46/9هزارتنمیزان تولید تخم مر

تولید فراورده های 
پروتئینی

20/7۳277/717۳8۳9178هزارتن

اجرای طرح های بیابان زدایی 
کاشت نهال از طریق 

استانی 1270هکتار

اجرای طرح های بیابان زدایی 
از طریق مدیریت رواناب

استانی ۳71هکتار

میزان دسترسی به دفع 
فاضالب بهداشتی

درصد
فاقد 
داده

72/164646945۳6

81818181818181درصددفع بهداشتی پسماند

7/27/27/27/27/27/27/2درصدبازیافت مواد و انرژی

4/24/24/24/24/24/24/2درصددرصد تفکیک زباله ها از مبدا

سرانه مصرف ساالنه انرژی 
)گاز طبیعی(

میلیون 
مترمکعب

0/00280/0020/0010/0010/0290/00۳0/006

سرانه مصرف ساالنه انرژی 
)برق(

مگاوات 
ساعت

2/827۳/۳22/۳22/۳26/875/۳18/6۳

که بســیاری از این  در تحلیــل برخــی از شــاخص های دیده بانــی توســعه پایــدار بایــد توجه داشــت 
شــاخص ها به تنهایــی نمی توانند معیــاری برای سیاســت گذاری یا تصمیم گیری باشــند. به عنوان 
کستان ۳۳۳5 تن و در پهنه بوئین زهرا 120 تن است. در نگاه اولیه  مثال تولید حبوبات در پهنه تا
که در پهنه بوئین زهرا در زمینه تولید حبوبات نقطه ضعفی وجود دارد و  ممکن است به نظر برسد 
کشت حبوبات  باید تولید حبوبات در آن تقویت شود. حال آنکه به دلیل تفاوت اقلیمی دو پهنه، 
کشــت حبوبات در بوئین زهــرا به صورت آبــی )نیازمند آبیاری(  کســتان به صــورت دیم اســت و  در تا
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کشت حبوبات در بوئین زهرا به افزایش مصرف آب و تشدید آسیب به منابع  است و افزایش سطح 
آب خواهد شد. لذا در تحلیل هر شاخص، باید جوانب مرتبط موردتوجه باشد.

ارائــه  را  بهــره وری مناطــق  از وضعیــت  از شــاخص های دیده بانــی چشــم انداز روشــنی  بســیاری 
نمی دهنــد. به عنــوان مثــال، وقتــی میــزان تولید محصــوالت زراعــی در پهنــه بوئین زهرا پنــج برابر 
میــزان تولیــد محصــوالت زراعــی در پهنه آوج اســت، ایــن لزوما به معنــای عملکرد محیط زیســتی 
بهتر و یا مدیریت بهتر در دســتیابی به توســعه پایدار در پهنه بوئین زهرا نیست و الزم است بررسی 
که در این دو پهنه، به ازای چقدر سرمایه گذاری و یا مصرف آب، این مقادیر تولید به دست  شود 
آمده است و آیا این مقدار سرمایه گذاری و یا مصرف آب در فرآیند های جایگزین دیگر می توانست 

بهره روی باالتری داشته باشد )خیر(.

یکــی از مهم تریــن شــاخص های ارزیابــی محیط زیســت، شــاخص های آلودگی هوا اســت. عالوه بر 
تحلیل داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در استان قزوین، در این پژوهش آالینده های 
کدنویسی در محیط  هوا به روش سنجش از راه دور و استفاده از داده های سنجنده سنتینل 5 و با 
گرفــت. برای اختصــار در اینجا به ارائه نقشــه توزیع  Google Eeath Engine نیــز مــورد ارزیابــی قــرار 
کانون آلودگی هوا،  که  کتفا شده اســت. مالحظه می شود  کســید نیتروژن در شــکل 6 ا آالینده دی ا
ج-قزوین- کر که عالوه بر مســیر اتوبــان  کارخانــه ســیمان آبیک تا شــهر قزوین اســت  در محــدوده 
رشــت محل اســتقرار شهرک های صنعتی نیز اســت. در محدوده شمال غرب استان و در محدوده 

گیالن نیز آلودگی هوا مشهود است. پرترافیک ورود به استان 

کسید نیتروژن در استان قزوین   شکل 6- نقشه توزیع آالینده دی ا
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نتیجه گیری و پیشنهاد ها
یافته هــا نشــان داد اســتان قزویــن ازنظر برخی شــاخص های محیط زیســتی نســبت بــه میانگین 
کشوری وضعیت بهتری دارد و از نظر برخی دیگر از شاخص ها، وضعیت آن بدتر است. این مقایسه 
که  گیرد. شــاخص هایی  می تواند برای برنامه ریزی بهبود و حفاظت محیط زیســت موردتوجه قرار 
کمتر از 10 درصد( شــامل ســوخت جامد خانگی،  نمره قزوین و ایران به هم نزیک بودند )اختالف 
میــزان تجــاوز مقــدار PM2.5، آب شــرب، میانگیــن قرارگیــری در معرض ســرب، مناطــق حفاظت 
گونه ها،  شــده زمینی )وزن بیوم ملی(، شــاخص معرف منطقه حفاظت شده، شاخص زیست بوم 
که  کربــن ســیاه و تصفیه فاضالب اســت. شــاخص هایی  از دســت دادن پوشــش درختــی، انتشــار 
 ،PM2.5 کشــوری پایین تر اســت شــامل میانگین قرارگیــری در معــرض ذرات نمــره قزویــن از نمره 
کسید  گوگرد دی ا کسید-مجموع، انتشار متان، انتشار  کربن دی ا گونه های حفاظت شده، انتشار 
کشوری بود  که نمره قزوین بیشــتر از نمره  کســاید بود. شــاخص هایی  و ترکیبات مختلف نیتروس ا
شــامل بهداشــت و مدیریت پایدار نیتروژن اســت. این پژوهش همانند پژوهش های پرهیزکاری و 
کید بر  همــکاران )1۳94(، بافنــده ایماندوســت و همــکاران )1۳97( و میخنــو و همــکاران )2021( تا
کاهش  کنار حفظ محیط زیست و  استفاده بهینه از منابع استان به منظور ارتقای سطح زندگی در 

تخریب آن دارد.

کتســابی )با ضرایــب اهمیت اســتاندارد جهانی(  بــر اســاس نتایــج به دســت آمده، برتریــن نمرات ا
کلی عملکرد محیط زیســتی در بین پهنه های آمایشــی استان قزوین به ترتیب مربوط به  شــاخص 
کســتان«، »قزوین«، »آبیک«، »المــوت«، »کوهین« »طارم« و »آوج«،  پهنه هــای »بوئین زهرا«، »تا
معــادل 56/5، 56/۳، 51/4، 49/9، 48/2، 46/1 و 46 )از 100 نمــره( بــود. ایــن نتایــج نشــان از 
کثر مناطق آمایشی دارد. ضمنا بر اساس ضرایب  عملکرد محیط زیســتی متوســط روبه ضعیف در ا
کتســابی به ترتیب مربوط به  کارشناســان استانی نیز، برترین نمرات ا اهمیت تعیین شــده توســط 
کســتان«، »الموت«، »قزوین«، »آبیــک«، »کوهین- طارم« و »آوج« و  پهنه هــای »بوئین زهرا«، »تا
بــه ترتیــب معادل 56/2، 55/9، 54/۳، 52/۳، 49/1، 48/7 و 46/8 )از 100 نمره( بوده اســت. 
کارشناسی و روش استاندارد بین المللی،  کتسابی پهنه ها بر اساس نظرات  هرچند ترتیب نمرات ا
کارشناســان اســتانی شرایط منطقه ای را بهتر  که  تفاوت چندانی ندارد بااین حال، با توجه به این 
موردتوجه قرار می دهند، نمرات بر اســاس وزن دهی ایشــان می تواند به عنوان نتیجه نهایی تلقی 

گردد.
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کمترین نمره عملکرد محیط زیستی را اتخاذ نمود. این نتیجه با نتایج  در این پژوهش پهنه آوج، 
کــه بــا روش شناســی متفــاوت از پژوهش حاضر انجام شــده بوده  عمادالدیــن و همــکاران )1۳94( 

است، تطابق دارد. لذا این پهنه نیازمند توجه ویژه است.

کلی عملکرد محیط زیســتی )EPI( نیاز به تامل در نتایج دارد. به عنوان مثال  اســتفاده از شــاخص 
کلــی عملکرد محیط زیســتی )EPI( در پهنه المــوت نمره پایین تــری از بوئین زهرا  گرچــه شــاخص  ا
کرده اســت، اما ایــن به معنای پایین بودن نمره پهنه المــوت در همه زمینه های محیط  را اتخــاذ 
که در زمینه شــاخص معرف مناطق حفاظت شــده، نمره الموت )9۳ از  کما این  زیســتی نیســت. 
که باعث شــده اســت بوئین زهرا  100( بســیار باالتر از بوئین زهرا )17 از 100( اســت. اصلی ترین عاملی 
کند، وجود تصفیه خانه فاضالب در این پهنه اســت درحالی که پهنه الموت از  کســب  رتبه بهتری 
کلی به تنهایــی نمی تواند قضاوت  که شــاخص  گفت  ایــن مهم بی بهره اســت. لذا، چنین می توان 
کاملی از وضعیت محیط زیستی هر منطقه، استان یا پهنه آمایشی ارائه دهد و الزم است تک تک 

گیرد. شاخص های عملکرد محیط زیستی مورد ارزیابی و تحلیل قرار 

که در آن ها آلودگی  که آن دســته از شــاخص های ارزیابی عملکرد محیط زیستی  باید توجه داشــت 
هوا منعکس می شــود، مانند، شــاخص های DBT ،DNT ،DMT ،DCT و DST تفسیر پیچیده ای 
که بار آلودگی هوا را لحاظ می کنند، عالوه بر مقدار تولید آالینده،  دارند. در محاسبه شاخص هایی 
 a گــر پهنه گرفتــه می شــود. لذا ا عوامــل اقتصــادی )ســهم در تولیــد ناخالــص داخلــی( نیــز در نظــر 
کنــد اما تولید ناخالص داخلی بســیار بیشــتری  به عنــوان نمونــه دو برابــر پهنــه b بــار آلودگی ایجاد 
از پهنــه b داشــته باشــد، ممکــن اســت نمــره شــاخص عملکرد محیــط زیســتی باالتــری را به خود 
گر به عنوان نمونه در شــاخص انتشــار متان )DMT(، نمره پهنه آوج بیشــتر از  اختصاص دهد. لذا ا

کمتر بودن تولید آالینده متان سیاه در پهنه آوج نیست. سایر پهنه هاست این لزوما به معنای 

بــر اســاس یافته هــای پژوهــش، برای بهبود شــاخص های عملکرد محیط زیســتی در پهنه آمایشــی 
»آوج« ایجــاد زیرســاخت های تصفیــه فاضــالب« و »ایجــاد ظرفیت هــای الزم بــرای ارتقــای راندمان 
کشــاورزی« پیشــنهاد می شــود. همچنین برای پهنه های آمایشــی »الموت« و  کود در اراضی  کاربرد 
»کوهین- طارم«، »ایجاد زیرساخت های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب« و »تصفیه فاضالب« 
که جزو پهنه قزوین است(،  پیشنهاد می شود. در پهنه »آبیک« و »قزوین« )به ویژه شهرستان البرز 
گیرد.  »کاهش ریسک بیماری های ناشی از قرارگیری در معرض آالینده های هوا«، باید در اولویت قرار 
کســتان«، »کاهش ریســک بیماری های ناشی از قرارگیری در معرض  در پهنه های »بوئین زهرا« و »تا
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کشــاورزی«  کود در اراضی  کاربرد  آالینده هــای هــوا« و »ایجاد ظرفیت های الزم برای ارتقای راندمان 
پیشــنهاد می شــود. با توجه به شــاخص های توســعه پایدار، شــاخص های عملکرد محیط زیستی و 
ک و وضعیت هوا بحرانی و نگران کننده است.  اسناد آمایش استان می توان ادعا کرد که شرایط آب وخا
گرفته با توجه به اینکه در برنامه ها و اســناد باالدســتی توســعه صنعتی  علی رغــم تالش هــای صورت 
اســتان پیش بینی شده اســت، آلودگی های ایجاد شده نیز افزایش خواهد یافت. لذا برای دستیابی 
کاهش آلودگی های فعلی باید برای مواجهه با شــرایط حاد  بــه پایداری محیط زیســتی عــالوه بر لزوم 
که  کرد  آینــده نیــز آماده بود. با تحلیل شــاخص های اســتانی، ملــی و جهانی می توان چنین عنــوان 
کاهش منابع آالینده  اســتان برای بهبود وضعیت پایداری محیط زیســت باید در چند محور شــامل 
هوا، افزایش سطح یا اثربخشی مناطق حفاظت شده و جلوگیری از افت آبخوان، تکمیل طرح های 
کمتر برخوردار، تمرکز ویژه داشــته باشــد. دراین بین، در  جمــع آوری و تصفیــه فاضالب در پهنه های 
مورد افت آبخوان مباحث مدیریتی و فنی زیادی در استان مطرح شده است. ازنظر ساختار نهادی، 
کل محیط زیســت در نظارت و پایش طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی می تواند  مشــارکت اداره 
کمک شــایانی نماید. ازنظر ســطح مناطق حفاظت شــده نیز  در دســتیابی به اهداف توســعه پایدار 
کشــوری پایین تر  میانگیــن درصــد مســاحت مناطق حفاظت شــده در اســتان نســبت بــه میانگین 
که برای بهبود شــاخص می توان به ایجاد مناطق جدید و یا افزایش اثربخشــی مناطق فعلی  اســت 
که  کمتر توسعه  یافته اند  برنامه ریزی نمود. در مورد جمع آوری و تصفیه فاضالب نیز برخی از پهنه ها 

گرفت و باید در برنامه ریزی ها مدنظر باشد. در جزییات نتایج موردبحث قرار 

کشور  که استان نسبت به  طبق شاخص های بررسی شده، آلودگی هوا از مهمترین مواردی است 
گازهای آالینده  و نســبت به میانگین جهانی در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. متوســط تولید 
گوگرد بیش از 2/5 برابر سرانه  کسید  کشــور در مواردی مانند دی ا و بیماری زا در اســتان نســبت به 
کوره در اســتان(. به طورکلی منشــا آلودگی هوا  گاز و نفت  ملــی اســت )به علت مصــرف باالی نفــت 
گــذر اتوبان های بــا تردد باال در اســتان، وجود شــهرک های صنعتــی و نیروگاه  در اســتان بــه دلیــل 
کامال مشهود  ح  در اســتان اســت. شــدت مسئله در شــاخص ها و نقشــه های ارائه شــده در این طر
اســت. برای حل مواجهه با این مســئله پیشنهادهای ویژه »دریافت سهم قابل توجهی از عوارض 
اتوبان هــای مســتقر در اســتان بــرای جبــران هزینه هــای محیــط زیســتی و تقویــت مالــی اقدامات 
حفاظتــی و پایــش محیط زیســت«، »نظارت بــر مقدار و نــوع و راندمان مصرف ســوخت در نیروگاه 
شهید رجایی« و »استفاده از سامانه های هوشمند رصد آلودگی هوا )که نمونه ی اولیه ای از آن در 

ح تحقیقاتی آمده است(« قابل بررسی است. گزارش طر
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همچنیــن در مــورد شــاخص های دیده بانــی توســعه پایــدار بایــد این نکته را خاطرنشــان ســاخت 
کالن برای اســتفاده سیاســت گذاران و برنامه  که این شــاخص ها می توانند در ایجاد بســتر نگرشــی 
که برنامه های توسعه استانی بر پایه  ریزان، بســیار مفید باشــند. بااین حال، چنانچه مدنظر باشد 
پهنه های آمایشــی سیاســت گذاری شــود، الزم اســت تدبیر جدی در مورد اطالعات موردنیاز برای 
محاســبه و به روزرســانی شــاخص های دیده بانی اندیشــیده شــود. با توجه به اینکه اطالعات الزم 
برای محاســبه شــاخص های دیده بانی در ســازمان ها و نهادهای مختلف و به صورت غیرمنسجم 
که بسیاری از اطالعات  گردآوری و تحلیل آن ها بســیار دشــوار و پیچیده است. به ویژه  وجود دارد، 
که لزوما منطبق با پهنه های آمایشی نیستند. لذا  در ســطح شهرســتان و یا اســتان ارائه می شــوند 
ح  کاربردی شدن استفاده از شاخص های دیده بانی توسعه پایدار مطر دو پیشنهاد مشخص برای 

می شود:

گردآوری و تجمیع اطالعات شاخص های دیده بانی در استان. کار و نظام نامه  گردش  تعریف 

تعریــف شــاخص های بهــره وری اقتصــادی و محیــط زیســتی به منظور ایجــاد امــکان بهره مندی از 
فرصت های بهبود وضعیت.
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چکیده 1
در ایــن مقالــه، باطله هــای معدنــی و واحدهــای فــرآوری مــواد معدنــی اســتان قزویــن از دیــدگاه 
زیست محیطی و ارزش اقتصادی موردبررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، نمونه برداری 
کار قرار  از ۳0 معــدن و واحدهــای فــرآوری، آماده ســازی و مطالعات شناســایی نمونه ها در دســتور 
گرفت. پس از مطالعات شناسایی و اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر مضر در باطله های مذکور، 
ک مقایسه و نتایج تحلیل شد. در ادامه،  مقادیر به دست آمده با استانداردهای موجود منابع خا
بــر اســاس پارامترهــای مختلف نظیر نــوع فلز و آلودگی، تنــاژ باطله، انحالل پذیــری، باطله ها ازنظر 
شــدت آلودگی طبقه بندی شدند. بر اســاس اطالعات و نتایج به دست آمده، راهکارهای عملیاتی 
و اجرایــی جهــت مدیریــت پســماندهای معدنــی نظیــر دفــع، احــداث یا بهینه ســازی ســد باطله، 
کنتــرل و امــکان بازیابی فلزات باارزش محتوی ارائه شــد. میانگین عمر باطله های  کمینه ســازی و 
معدنــی اســتان برای واحدهای انتخابی 10.4 ســال اســت. میزان مــس در باطله های مس چیزه، 
آقــدره و یمقــان و اویــرک و میــزان آرســنیک در باطلــه معــادن آقــدره و اویــرک بیش ازحــد مجــاز و 
اســتاندارد هســتند. باطله مس چیزه حاوی میزان ســرب باال نیز اســت. عالوه بر این، میزان نقره 
در مــاده معدنــی مــس چیزه، در ماده معدنــی و باطله مس آقدره و در مــاده معدنی مس یمقان از 

گروه مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین 1-  عضو هیات علمی 

بررسی پسماندهای معادن و واحدهای فرآوری استان قزوین

یتی و عملیاتی باهدف ارائه راهکارهای مدیر

بررسی پسماندهای معادن و واحدهای فرآوری استان قزوین 
باهدف ارائه راهکارهای مدیریتی و عملیاتی

یحمای احمدی1
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کارخانه های فرآوری سرب و روی پی جویان یزد و زه آباد،  عیار مناســبی برخوردار اســت. در باطله 
عیــار ســرب، مــس و روی چندین برابر حــد مجاز و اســتاندارد بین المللــی اندازه گیری شــد. نمونه 
کارخانه فرآوری ســرب و روی پی جویان یزد، به واسطه حضور عنصر مس با بیش از 80  ســد باطله 
ک( و با توجه بــه وزن باطله )۳0000 تن( نیازمند بررســی  برابــر حــد مجاز )اســتاندارد ملــی منابع خا
کلسیم باال )به ترتیب 0/۳ و  کسید  گنداهو حاوی میزان سولفور و ا بیشتر است. باطله سنگ آهن 
گرمارودی دارای ســیلیس باال )67/29 درصد( است. سولفور  27/06 درصد( و باطله ســنگ آهن 
کلسیم، افزایش قلیاییت  کســید  کانی پیریت، خطر تولید زهاب های اســیدی و حضور ا باال عمدتا 
گیاهان اســت را به همراه دارد.  که موردنیاز  کبالت  ک و عدم جذب عناصر فســفر، آهن، روی و  خا
کانی های صنعتــی و بخصوص واحدهای فرآوری ســیلیس عمومــًا به دلیل  معــادن ســنگ الشــه، 
باال بودن درصد سیلیس در باطله و ریزدانه بودن، پتانسیل آلودگی محیط زیست را دارا هستند. 
کاربــرد نرمه هــای ســیلیس زیر 100 میکــرون در تولید بتن ســبک و یا بازیابی ســیلیس از  همچنیــن 

گام مناسبی خواهد بود. کارخانه های فرآوری با ایجاد ارزش افزوده بسیار  باطله 

واژه های کلیدی: پسماندهای واحدهای معدنی استان قزوین، مدریت زیست محیطی باطله ها، 
بازیابی فلزات از پسماندهای معدنی

مقدمه
تنها در ســال 2010 حدود 14 میلیارد تن پســماند جامد درنتیجه فرآیندهای معدنکاری در جهان 
گروه سنگ  تولید شده است )جانز و بوگر، 2012(. پسماندهای جامد فرآیندهای معدنکاری در دو 
باطلــه بخــش اســتخراج و باطله فرآوری قرار می گیرند. ســنگ باطله بخش اســتخراج به آن ســری 
که در مرحله اســتخراج ماده معدنی برای دسترســی به ماده  از ســنگ های فاقــد ارزش اقتصــادی 
کایب، 2012(. مورد دوم، پســماندهای  گفته می شــود )لــو و  گردند،  معدنــی به اجبــار باید جابه جا 
کم عیــار  کانســنگ  کــه درواقــع  جامــد فرآیندهــای معدنــکاری، باطلــه واحدهــای فــرآوری اســت 
کانســنگ اســتخراجی اســت )الســالم، 2012(. این دو  باقیمانده پس از اســتحصال ماده باارزش از 
کامال از هم متفاوت هســتند )الســالم،  نــوع پســماند جامــد به لحــاظ ماهیت فیزیکی و شــیمیایی 

گوان و همکاران، 2010(. 2012؛ 
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
کم تر از mm 0/1 تا بزرگ تر  ســنگ های باطله بخش اســتخراج دارای اندازه ابعادی بســیار متنوع از 
کنشــگرهای فرآیندی نیســتند. ایــن باطله هــا در دمپ هایی در  از m 1 بــوده و معمــوال آلــوده بــه وا
نزدیکی پیت معدن و یا چاه اصلی معدن دپو می شــوند. مشــکل زیســت محیطی عمده مرتبط با 
که در صــورت وجودکانی های  این دمپ های ســنگ باطله، تشــکیل زهاب اســیدی معدن اســت 
سولفیدی در آن ها، احتمال تشکیل زهاب های اسیدی وجود دارد )مایرس، 2016؛ ارگولر زد و ارگولر 
کــه همان باطله واحدهای  کاری  گروه دوم پســماندهای جامد فعالیت های معدن  جــی، 2015(. 
کنشی  کثرًا بسیار ریزدانه )کمتر از 100 میکرومتر( هستند. به علت ابعاد ریز، سطح وا فرآوری است، ا
کانی هــای موجــود در آن بســیار بــاال اســت و در صــورت مناســب بــودن شــرایط، انحــالل فلــزات از 
کنشــگرهای  خ و ســرعت زیاد امکان پذیر اســت. باطله های فرآوری همچنین آلوده به وا آن ها با نر
کنش گرهای فلوتاســیون هســتند )بنزازوآ و  فرآینــدی بــرای مثال ســیانور، انواع اســیدها، بازها و وا
کانی های ســولفیدی در  که محتــوی  کانگولــو، 200۳؛ لوترموســر، 2007(. عــالوه بــر ایــن، درصورتی 
آن زیــاد باشــد امکان تشــکیل زهاب اســیدی معدن وجــود دارد )مایــرس، 2016؛ ارگولــر زد و ارگولر 
کسیداســیون و در  کانی هــای ســولفیدی آهن به خصوص پیریــت و پیروتیت پس از ا جــی، 2015(. 
که به علت داشتن خاصیت اسیدی و محلول بودن فلزات  کنش با آب، زهابی را تولید می کنند  وا
ســنگین در آن، ایجاد مشــکالت زیست محیطی می کند )چهره قانی و همکاران، 1۳86(. همچنین 
گســترده زیســت محیطی اســت.  فرآینــد فلوتاســیون به عنــوان یکــی از مراحل فرآوری دارای اثرات 
عمده این اثرات درنتیجه اســتفاده از داروها با معرف های شــیمیایی اســت. از مواد مورداستفاده 
کننده ها،  کلکتورهــا، تنظیم کننده هــای بــازی یــا اســیدی، بازداشــت  در فلوتاســیون می تــوان بــه 
کرد؛ این مواد قابل بازیابی نبوده و بخشــی از باطله را  کف ســازها اشــاره  فعال کننده های ســطح و 
که عملیات جداسازی  تشکیل می دهند )حسین زاده، 1۳86(. در برخی از معادن نظیر سنگ آهن 
ســولفور با روش فلوتاســیون انجام می شــود، راه کارهایی برای جلوگیری از تشــکیل زهاب اســیدی 
کاهش اسیدیته و قرار دادن الیه نفوذناپذیر  کف فلوتاسیون و افزودن آهک جهت  نظیر جداسازی 

طبیعی یا مصنوعی در محل سد باطله پیشنهاد شده است )بهنام فرد و همکاران، 1۳98(.

گودال های ایجاد شده پس از استخراج مواد معدنی می تواند  از طرفی دفن باطله های فرآوری در 
کــه نســبتا پایــداری بیشــتری داشــته و همچنیــن موضوع دســت خوردگی  راه کاری مناســب باشــد 
کاهــش دســت خوردگی زمین به واســطه فعالیت های  کمتــر بــه محیط زیســت و طبیعت می شــود. 
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کاهــش هزینه هــای مدریــت ســد  معــدن کاری به واســطه ادغــام مکان هــای دفــن ایــن دو باطلــه، 
کاهش تولید زهاب اســیدی و نشــت زهاب های آلوده از  باطله، پایداری مکان بیشــتر دفن باطله، 
کاهش خطرات مربوط به شکستن سد باطله از مهم ترین مزایای دفن همزمان  سدهای باطله و 
که نسبت استخراج  باطله های اســتخراج و فرآوری اســت. تنها پارامتر در دفن همزمان این اســت 

باطله به ماده معدنی باید 4 برابر باشد )یاوری فرد و قاسمی، 1۳97(.

کــه در ســال 1۳9۳ توســط ســتوهیان و همــکاران انجــام شــد، تاثیرات محیط زیســتی  در پژوهشــی 
کارخانه  گرفت. پس از نمونه بــرداری از معدن، باطله  مجموعــه ســرب و روی زه آباد موردبررســی قرار 
و چشــمه های اطــراف، مهم تریــن عامل آلودگی محیط زیســت، رهاســازی نامناســب دپــو باطله در 
محل هایی چون آبراهه ها معرفی شد. نتایج آنالیزهای به دست آمده با استانداردهای محیط زیست 
کارخانه  ک اطراف محل  که غلظت فلزات ســرب و روی در آب وخا و EPA مقایســه و مشــخص شــد 

بسیار بیشتر از حد مجاز استانداردهای جهانی است )ستوهیان و همکاران، 1۳9۳(.

کاتیون هــای فلزی از محلول آبی شــامل  مهم تریــن فرآیندهــای فیزیکــی و شــیمیایی برای حــذف 
رسوب شــیمیایی، فیلتراســیون، اسمز معکوس و الکترودیالیز، تبادل یونی و جذب سطحی است؛ 
گرانی، تولید لجن و مواد سمی، نیاز به انرژی و وقت اضافی و ... دارند )سینکیال  که معایبی از قبیل 
کاتیون های فلزی  کامل  و همکاران، 1998(. هزینه های باالی اجرا و بزرگی مقیاس پروســه حذف 
کنار معادن می شــود. از طرف  و ســایر مواد از محلول های آبی منجر به بهره گیری از ســد باطله در 
دیگــر، آلوده شــدن آب در فرآیندهــای مختلف فرآوری مــواد معدنی اعم از خردایش، فلوتاســیون، 
متالــورژی و خالص ســازی، از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت؛ زیــرا در تمام ایــن فرآیندها، حجم 
که درنتیجه، پســاب و فاضالب تولیدی نیز زیاد اســت. از  وســیعی از آب مورداســتفاده قرار می گیرد 
که در اثر صنایع فرآوری متوجه منابع آب می شــود می توان به فرونشــینی ســطح  جمله زیان هایی 
ایستابی، انحراف آبراهه ها و آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی اشاره نمود )خدادادی، 1۳92(.

در اســتان قزویــن از حــدود 200 معــدن، 50 درصــد آن فعــال بــوده و حــاوی باطله هــای معدنــی و 
کانی های مس، ســرب و  کانی های صنعتی تا  فرآوری اســت. با توجه به تنوع مواد معدنی از انواع 
روی و آهن، آلودگی پســماندهای مذکور و اثرات آن بر محیط زیســت اطراف نیز متفاوت اســت. لذا 
شناسایی دقیق باطله ها باهدف ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت مدیریت باطله ها از دو 
که در این تحقیق به آن پرداخته  دیدگاه زیســت محیطی و اقتصادی برای هر یک امری الزم بوده 

شده است.



153ب ی ر  یماکدوای میادی ا ااحدوای ارآاری ا وای اسانش باودآ ایاره یاوخایوای مدن یور ا ملیاتر

روش شناسی

انتخاب واحدهای معدنی و فرآوری موردبررسی
در ایــن تحقیق بررســی مســایل زیســت محیطی تعداد ۳0 عــدد از باطله های معدنــی و واحدهای 
گرفته اســت. بر اســاس آمار ارائه شده از سازمان صمت  کار قرار  فرآوری مطابق جدول 1 در دســتور 
اســتان، در اســتان قزویــن ســالیانه 28 نــوع مــاده معدنــی بــا ظرفیــت حــدودی پنــج میلیــون تن 
اســتخراج و اســتحصال می شــود. در حال حاضــر تعداد واحدهــای اقتصادی فعال اســتان قزوین 
کل معادن فعال و  در زمینه اســتخراج و بهره برداری و فرآوری معدن حدود 80 واحد اســت. تعداد 
که بیش از نیمی از این معادن غیرفعال هســتند. مبنای  غیرفعال اســتان حدود 200 معدن اســت 
انتخــاب معــادن و واحدهــای فرآوری برای نمونه بــرداری، نوع و تعداد معــادن مرتبط با یک ماده 
معدنــی، دپــوی باطله حداقل 100 تن، وجــود واحد فرآوری و دپوی باطله اســتخراجی و فرآوری و 

کاربرد ماده معدنی بوده است. اهمیت و میزان 

نمونه برداری و مطالعات شناسایی نمونه
به منظــور شناســایی باطله هــای معدنی و فــرآوری و ارائه راهکارهــای عملیاتی مدیریت پســماند، 
عملیات نمونه برداری و شناســایی نمونه ها انجام شــد. جهت نمونه برداری از روش نمونه برداری 
چنگکی1 به صورت تصادفی از بخش های مختلف یک دپو اســتفاده شــد. با توجه به میزان دپوی 
گســتردگی آن بیــن 5 تــا 10 نمونه توســط تجهیزات مختلــف نمونه برداری )لــودر، بیل و یا  باطلــه و 
بیلچه( برداشت شد. نمونه های جامد پس از انتقال به آزمایشگاه و خردایش، پودر شده و مقدار 
گــرم از هــر نمونه جهت آنالیز به آزمایشــگاه شــیمی ارســال شــد. جهــت آنالیز نمونه هــا از روش   100
ICP-MS استفاده شد. نتایج آنالیز باطله ها در مقادیر مختلف فلزات سنگین و سایر عناصر مضر 
ک مقایسه و تحلیل شد. در تحقیق حاضر، تعداد  با مقادیر استاندارد تعریف شده برای منابع خا
کل واحدهای موردبررسی  کمتر از ۳ درصد  واحدهایی حاوی پساب معدنی رها شده در طبیعت، 

بوده اند، لذا از ارائه نتایج این بخش صرف نظر شده است.

دسته بندی باطله های معدنی و فرآوری بر اساس شدت آلودگی
کم(  دســته بندی باطله هــای معدنــی و فرآوری اســتان بر اســاس شــدت آلودگــی )زیاد، متوســط و 
گرفته اســت. اصول  باهدف اولویت ارائه راهکارهای مدیریتی و اجرایی و مدیریت پســماند صورت 

تقسیم بندی بر اساس معیارهای زیر بوده است:
1-   Grab sampling



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 154

کم آن، خطرپذیری آن را افزایش - 1 تناژ ذخیره: حجم و تناژ باالی باطله، علی رغم میزان آلودگی 
می دهد.

غلظت فلزات ســنگین در باطله: بر طبق آنالیزهای شــیمیایی هر چه غلظت عناصر سنگین و - 2
گرفتن حجم باطله، جز موارد  ک و یا آب باشــد، بدون در نظر  ســمی بیشــتر از حد مجاز در خا

ک و یا با خطر متوسط برای محیط زیست محسوب می شود. خطرنا
گذشــت زمــان و بر اثر تغییــرات آب و - ۳ مدت زمــان انباشــت باطلــه: دپــوی باطله  در طبیعت با

هوایــی منطقــه، از پتانســیل آلودگی بیشــتری نســبت به زمــان انباشــت اولیه خــود برخوردار 
اســت. با توجه به متوســط زمان انباشــت باطله های معدنی اســتان قزوین )حدود 11 سال(، 

این پارامتر در دسته بندی نوع باطله بسیار حائز اهمیت است.
که - 4 گذشــت زمان و در تماس با آب )آب باران و هر آبی  کانی های ســولفیدی با انحالل پذیری: 

pH نســبتا اســیدی داشته باشد( به صورت محلول در آب درآمده و با انحالل سولفور موجود، 
کم می تواند فلزات ســمی و ســنگین را   pH اســیدیته زهاب افزایش می یابد. زهاب اســیدی با

گردد. ک، آب های سطحی و زیرزمینی  در خود حل نموده و از این طریق باعث آلودگی خا

راهکارهای اجرایی و اقتصادی باهدف مدیریت باطله ها
پــس از انجام مطالعات شناســایی و بررســی نتایــج آنالیزها، راهکارها و پیشــنهادهایی با دو هدف 
عمده مدیریت پسماندهای معدنی بر مبنای عمر باطله، نوع فلزات باطله، شدت آلودگی، تناژ، تر 
کاهش میزان مواد مضر در باطله، بهینه سازی  یا خشک بودن نظیر احداث سد باطله استاندارد، 

سدهای موجود و همچنین بازیابی فلزات باارزش محتوی باطله ها با دید اقتصادی ارائه شد.

یافته های پژوهشی

واحدهای انتخابی معدنی و فرآوری و اطالعات مربوطه
گفتــه شــد حجــم باطله و شــدت آلودگــی محیط زیســت مهم تریــن دلیــل انتخاب  کــه  همان گونــه 
واحدهای مذکور از بین معادن و واحدهای فرآوری استان قزوین بوده است. اطالعات مربوط به 
کل ذخایر  واحدهای معدنی و فرآوری در جدول 2 آمده است. بر اساس اطالعات جدول 2، میزان 
کلــی باطله های معادن  معــادن موردبررســی ۳۳844000 تن برآورد شــده اســت. همچنیــن حجم 
کــه به تفکیک، باطله هــای مربوط به ماده معدنی مــس 1۳500 تن،  مختلــف 25۳۳100 تن اســت 
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کانی هــای صنعتی )کائولن،  ســنگ آهن 1۳500 تــن، ســرب و روی 70000 تــن، ســیلیس 200000 تن، 
ک صنعتــی، بنتونیــت، فلدســپات، ســنگ الشــه و...( 114100 تــن و باطله واحدهــای فرآوری  خــا
شــرکت اســتخراج و فــرآوری مــواد اولیه شیشــه، شــرکت معدنی و صنعتی ســتبران و ســیلیس البرز 
کارخانه های فرآوری مس چیزه 4000 تن، شــرکت تولیدی شیشــه لیا  معــادل 2051000 تــن، باطلــه 

12000 تن و تعاونی پی جویان یزد ۳0000 تن تعیین شده است.

میانگین عمر انباشت باطله ها
بر اســاس اطالعات به دســت آمده از منابع مختلف، زمان انباشــت باطله های معدنی و واحدهای 
فرآوری در جدول 2 و شکل 1 به تفکیک آمده است. بر این اساس، متوسط عمر انباشت باطله های 
که عدد قابل مالحظه ای اســت. مطابق شکل  معادن و واحدهای فرآوری حدود 10.4 ســال اســت 
1، باطلــه سیلیســی شــرکت اســتخراج و فــرآوری مــواد اولیــه شیشــه بــا 27 ســال عمــر قدیمی ترین 
کارخانه مس چیزه با عمر 1 ســال، جدیدترین دپو از واحدهای موردمطالعه اســت.  باطله و باطله 
کمتر از آن مشخص و متمایز شده است. با توجه به میانگین  واحدهای با عمر بیشتر از میانگین و 
کمتــر از میانگیــن و 11 واحد عمری  که 10 ســال اســت، 19 واحــد دارای باطله عمری  عمــر باطله هــا 
بیشــتر از عمر میانگین دپو دارند. جنس باطله و ابعاد آن نیز در آلودگی موثر اســت. باطله شــرکت 
اســتخراج و فــرآوری مــواد اولیــه شیشــه با حجــم 2 میلیون تــن به دلیــل ریزدانه بــودن و موقعیت 
گرفتــن در دشــت با توپوگرافی پســت( در اثــر وزش بــاد، در مناطق اطراف  جغرافیایــی باطلــه )قــرار 
گیاهی منطقــه به مرورزمان،  کارخانــه پخــش می شــود. این موضوع عالوه بــر از بین بردن پوشــش 
کارخانه می شود. پسماندهای  باعث ایجاد مشــکالت تنفســی برای پرســنل خود و منطقه اطراف 
سرب و روی و مس به دلیل وجود عناصر سنگین، پسماند های آهن به جهت وجود پیریت و سایر 
ک و ... اثرات زیســت محیطی معادن و صنایع معدنی  گردوخا پســماندها به دلیل وجود ریزدانه، 
را دوچنــدان می کنــد. بــا افزایــش عمر انباشــت، به واســطه تغییرات شــرایط آب و هوایــی و نزوالت 
کــه از پتانســیل انحــالل و جابجایی برخوردارنــد، با انتشــار در محیط اطراف،  جــوی، باطله هایــی 

ک می شوند. گسترش آلودگی زیست محیطی برای منابع آب وخا باعث تشدید و 
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شکل 1- عمر انباشت باطله های معدنی و فرآوری استان )خط سبز دارای عمر زیر میانگین و خط قرمز دارای عمر   
باالی میانگین(

مطالعات شناسایی باطله ها و راهکارهای مدیریتی و اقتصادی
ک  در شــکل 2 نتایج مقایســه عناصر و فلزات ســنگین در باطله معادن مس با اســتاندارد ملی خا

آورده شده است.
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شکل 2- غلظت عناصر و فلزات سنگین در باطله های مس و مقایسه با استاندارد  

کادمیــوم و آرســنیک در باطله مس چیزه نســبت به حد مجــاز دارای  میــزان عناصــر روی، نیــکل، 
غلظت پایین تر بوده و لذا در محدوده سبز قرار دارند؛ اما عناصر مس و سرب در باطله در محدوده 
که در  ک 100 پی پی ام اســت، در حالی  باالتر از حد مجاز هســتند. میزان مس اســتاندارد منابع خا
ک( اندازه گیری  باطله مس چیزه این میزان 450 پی پی ام )4.5 برابر حد مجاز استاندارد ملی خا
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کمتر از حد مجاز بوده و حد  کادمیوم و نیکل  شــد. در باطله مس یمقان غلظت عناصر آرســنیک، 
قابلــی قبولــی دارنــد؛ امــا عنصر روی، ســرب و مس، هــم در باطله و هــم در ماده معدنــی از غلظت 
باالیــی برخــوردار هســتند. غلظت عنصر مس در باطلــه با بیش از 2000 پی پــی ام )0.2 درصد( باال 
بــوده و فــرآوری آن بــه روش فلوتاســیون و لیچینگ )فرآوری مجدد( قابل بررســی اســت. در باطله 
ک بوده و نشــان  کمتر از حد مجاز در خا کادمیوم، روی، نیکل و ســرب  مــس آقــدره غلظــت عناصر 
می دهــد چــه باطلــه و چــه مــاده معدنــی از جهت مضــرات باطلــه در مورد ایــن ۳ عنصر ســنگین، 
خطــری را متوجــه محیط زیســت اطراف در شــرایط فعلــی نمی کند. هرچند به دلیــل پدیده تجمع 
ک اطراف منطقــه الزامی اســت. غلظت فلز آرســنیک در باطلــه و ماده  غلظــت فلــزات، بررســی خــا
 EPA ک بر اساس استاندارد معدنی مس آقدره به ترتیب حدود 6.8 و ۳.5 برابر میزان مجاز در خا
ک( است )1۳6 و 70.6 به ترتیب در باطله  کیفیت منابع خا )بیش از 7.5 برابر حد مجاز استاندارد 
و مــاده معدنــی(. غلظــت عنصــر مــس نیــز در باطلــه )1777۳ پی پی ام( بیشــتر از حد مجاز اســت 
ک ایران-100 پی پی ام(، اما در صورت فرآوری مس و  کیفیت منابع خا )بیــش از 177 برابــر غلظــت 
کاهش خواهد یافت.  کنســانتره با عیار مناســب حدود 25 درصد، غلظت فلز مس در باطله  تولید 
که معادل 2000 پی پی ام اســت.  پیش بینی عیار باطله در صورت فرآوری حدود 0/2 درصد اســت 
لذا، حتی با اجرای عملیات فرآوری نیز میزان باطله مس از حد مجاز استاندارد بیشتر خواهد بود؛ 
کارخانه فرآوری، طراحی و احداث سد باطله الزامی است.  بنابراین، برای فعالیت بخش معدن و 
که به لحاظ  عیــار قابل توجــه نقــره در باطلــه و ماده معدنی به ترتیب ۳4.2 و 128 پی پی ام اســت 

فنی و اقتصادی، ارزش انجام مطالعات استحصال و فرآوری دارد.

کلســیم بــاالی  کســید  کــی از درصــد ا گندآهــو، حا نتایــج به دســت آمده از آنالیــز باطلــه ســنگ آهن 
ک منطقه در اثر انتشــار  باطلــه معــادل 27/06 درصــد اســت. این امــر باعث افزایــش قلیاییت خــا
گیاهی خواهد شــد. احــداث و ایجاد  گرفتن پوشــش  توســط نــزوالت جــوی و در معــرض خطر قرار 
گندآهو برابر 1.61 درصد  ســد باطله برای این واحد معدنی ضروری اســت. میزان FeO ســنگ آهن 
گندآهو، هماتیتی اســت. هماتیتی بودن  کســید آهــن، دپو باطله معــدن  اســت. بــا توجه به عدد ا
و از طرفــی عیــار پاییــن آن، ارزش اقتصــادی بازیافــت )فــرآوری مجــدد( را از بیــن می بــرد. بــا توجه 
کانی  بــه میــزان قابل توجه ســولفور در نمونــه باطله )0/۳ درصد(، لــذا در نمونه ســنگ آهن، قطعا 
پیریــت )FeS2( حضــور داشــته و احتمــال تشــکیل زهاب هــای اســیدی در صــورت عــدم مدیریت 
گندآهو 1700  صحیح باطله در منطقه در آینده حتمی اســت. همچنین در آنالیز شــیمیایی نمونه 
که مقدار ســرب ۳4 برابر و مقدار روی 7  پی پی ام ســرب و 1400 پی پی ام روی مشــاهده می شــود 



159ب ی ر  یماکدوای میادی ا ااحدوای ارآاری ا وای اسانش باودآ ایاره یاوخایوای مدن یور ا ملیاتر

که بیانگر پتانســیل بســیار باالی  ک اســت. این میزان ســرب و روی  برابر حد مجاز موجود برای خا
ک اطراف به این دو فلز اســت. از طرفی با توجه به عیار دو فلز، قابلیت  آلودگی محیط معدن و خا
انجــام عملیــات فــرآوری مجدد و بازیابــی باطله وجود ندارد. بــا توجه به موارد ذکر شــده، طراحی 
و ســاخت ســد باطلــه با توجه به میــزان فعالیت معدن و واحــد فرآوری در آینده، ضــروری و الزامی 
که میزان FeO باطله و ماده  گرمارودی نشــان داد  اســت. نتایج آنالیز شــیمیایی باطله سنگ آهن 
گرمارودی بــه ترتیب 1/97 و 5/89 درصد اســت؛ بنابراین، باطله ســنگ آهن  معدنــی ســنگ آهن 
گرمــارودی غالبــا هماتیتی بوده و به لحاظ فرآوری ارزش اقتصادی ندارد. میزان ســیلیس عالوه بر 
گرمارودی نیز باال است. مقدار SO3 نیز به دلیل باال  باطله )67/29 درصد(، حتی در ماده معدنی 
کرد. در شرایط فعلی،  بودن در ماده معدنی در فرآیندهای باالدستی قطعا معضالتی ایجاد خواهد 
احداث سد باطله اولیه جهت پیشگیری از تولید زهاب اسیدی در اثر نزوالت جوی ضروری است. 
در باطلــه ســرب و روی ســماق بــا توجه به نتایج به دســت آمده، بر طبــق نتایج EPA و اســتاندارد 
ک هستند.  کادمیوم، سرب و روی دارای مقادیر باالتر از حد مجاز در خا ک مس،  کیفیت منابع خا
مقدار مس، سرب و روی باالتر از حد مجاز برای انسان بوده و نیازمند بررسی خطرات احتمالی در 
ک زمین های  اثر نفوذ این فلزات به وسیله بارش ها و نزوالت جوی به سفره های آب زیرزمینی و خا
کمتری در مقایسه با فلزات نامبرده شده  کادمیوم در این باطله خطر به نســبت  اطراف اســت؛ اما 
کنترل  دارد. فلــزات محتــوی باطله به علت عیار پاییــن، ارزش بازیابی مجدد ندارند، لذا در جهت 
و مدیریت باطله در آینده، ســد باطله پیشــنهاد می شــود. در باطله دپو 1 استخراجی معدن سرب 
ک، مقادیر ســرب و روی، مس برای 2 دو  و روی لک طبق نتایج اســتانداردهای حد مجاز ملی خا
کادمیوم نیز برای دپو یک  دپو باطله استخراجی معدن به ترتیب 2.7 برابر و 5.5 برابر حد مجاز و 
و دو به ترتیب 4.5 برابر و 1.1 برابر بیش ازحد مجاز اســت. در حال حاضر باطله مذکور در راه ســازی 
و احداث دیواره سد باطله و فعالیت های عمرانی استفاده می شود. انتظار می رود با افزایش دقت 
کادمیوم و ســرب در  در فرآینــد اســتخراج، مقــدار عناصــر فلزی مزاحــم در باطله به حداقل برســد. 
گیرند. در دپو شــماره 2  بیــن فلــزات بــه دلیل باالتــر بودن از حــد مجاز باید بیشــتر موردتوجه قــرار 
ک بایــد موردتوجه  باطلــه اســتخراج تنهــا فلــز مس با 5.8 برابر بودن نســبت به اســتاندارد ملی خا
ک هســتند، اما  کادمیوم و ســرب و روی نیز بیش ازحــد مجاز در خا گیــرد. ســایر عناصــر چــون  قــرار 
کنترل اعمال شــود( در  که در آن ســریعا بایــد راهــکاری در جهت  ک )شــرایطی  بهبــود وضعیــت خا
ایــن موارد ضروری نیســت. ایــن موضوع به معنی بی تفاوتی نســبت به اثرات زیســت محیطی دپو 
کمتری دارد. بر اســاس نتایــج، عنصر مس با  باطلــه 2 نیســت اما نســبت بــه باطله دپو 1 خطــرات 



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 160

ک اســت. فلز مس  7799 و 8108 پــی پــی ام دارای بیــش از 40 برابــر غلظت بیش ازحد مجاز در خا
ک بوده )16 برابر  کیفیت منابع ملی خا در باطله فلوتاســیون بیش از 77 برابر براســاس اســتاندارد 
کــه باطله مذکور  ک اســت( و بیانگر این مســئله مهم اســت  کــه نیازمنــد بهبود وضعیت خا حــدی 
)۳0000 تن وزن( نیازمند بررســی جامع به منظور جلوگیری از ورود فلزات ســنگین و ســمی و زهاب 
کانی های ســولفیدی درگــذر زمان به آب هــای زیرزمینــی و آلودگی  اســیدی ایجاد شــده به وســیله 
ک مضر  ک اســت. آرســنیک با غلظت ۳6.4 و 29.1 پی پی ام در باطله ها نیز برای انســان و خا خا
کادمیوم در ســد باطله بــا 1۳.7 پی پی ام هــم از حد ضرورت  بــوده و هشــداردهنده اســت. عنصــر 
کنترل شود. عنصر سرب نیز با بیش از ۳ برابر بودن نسبت به حد  کرده و باید  ک عبور  سالمتی خا
ک و ۳7 برابری نســبت به اســتاندارد مجاز دارای عالیم هشداردهنده است.  کنترل در خا ضرورت 
ک است و از طرفی، نسبت به حد ضرورت  عنصر روی دارای تمرکز باالیی نسبت به حد مجاز در خا
گردد. درمجموع ســد باطله فرآوری سرب و روی لک ازجمله  کنترل  کمتر اســت ولی باید  ک  در خا
که به لحاظ محیط زیســتی )در صورت نیاز بــاز فرآوری( باید  فعالیت هــای معدنــی و فرآوری اســت 
که مطالعه  گیرد. باطله معدن لک دارای عیار خوبی از مس است  به صورت جدی موردتوجه قرار 
فنــی و اقتصــادی بــرای احداث واحد لیچینگ توده ای را بیشــتر نمایان می کند. عیار مس، ســرب 
ک  و روی در باطلــه اســتخراجی معــدن زه آباد به ترتیب 1.۳، 6 و 2.6 برابــر حد مجاز موجود در خا
که بیانگر احتمال ایجاد خطر در مناطق پایین دســت  ک( اســت  کیفیت منابع ملی خا )اســتاندارد 
باطلــه اســت. همچنین در نمونه ســد باطله معــدن زه آباد مقدار عنصــر روی 64 برابر حد مجاز در 
ک  ک و مقدار ســرب تقریبا ۳7 برابر استانداردهاســت. مقدار مس نیز تا 7 برابر حد مجاز در خا خا
کنترل ورود  که در جهت توقف و یا  می رســد. با توجه به آنالیزهای موجود، شــرایط ایجاب می کند 
گردد. در  ایــن حجم از فلزات ســنگین به آب های زیرزمینی و ســطحی برنامه ای راهبــردی تدوین 
کانی های صنعتی، باطله های ســیلیس بــا توجه به حجم باال  ارتبــاط بــا باطله واحدهــای فرآوری 
از اهمیــت خاصــی برخوردار هســتند. یکــی از این واحدها، شــرکت اســتخراج و فرآوری مــواد اولیه 
که حجم دپوی باطله آن بیش از 2 میلیون تن برآورد می شــود عیار ســیلیس باطله  شیشــه اســت 
معــادل 81/9۳ درصــد بــا توجــه به دانه ریز بــودن )زیر 100 میکــرون( در محدوده نســبتا خوبی قرار 
دارد. بــه همیــن دلیــل بحــث اصلی جهــت افزایش عیــار، مقادیر آهــن، آلومینیوم و LOI اســت. از 
کرد و  کلی آماده  طرفــی می تــوان با نمونه برداری از تمامی واحد های ســیلیس منطقه، یــک نمونه 
گردد.  کاربــرد در صنعت  کمک طراحی مناســب مدار فرآوری پرعیار شــده و قابل  ایــن ســیلیس به 
کارخانه های غیرفلزی نیســت. مشــکل عمده در این  بحث آلودگی آب های زیرزمینی در معادن و 
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که در محل موجود  گردوغبار و همچنین مقادیر ســیلیس باال و ذخیــره باالیی  مجموعه هــا ایجــاد 
کــه نهایتــا در طوالنی مــدت برای پرســنل مجموعــه، بیماری هایــی نظیر ســیلیکوزیس را به  اســت 
همــراه خواهــد داشــت. در بین واحدهای فرآوری ســیلیس، ایــن مجموعه با دارا بودن بیشــترین 
کارخانه جزء واحدهای قابل  حجــم باطلــه و نبود سیســتم آب پاش و اخالل در فضای موجــود در 
تامل در زمینه بررســی اثرات زیســت محیطی اســت. در شــرکت معدنی ســیلیس ســتبران نیز عیار 
سیلیس با بیش از 97 درصد در باطله بیانگر محصول درجه یک سیلیس است؛ اما مشکل اصلی 
کم اما  کــرد. حجم دپو هرچنــد  کاهــش آن آغاز  کــه می توان پژوهشــی برای  بــاال بــودن آهن اســت 
بــا توجــه بــه ابعاد درشــت آن و اینکــه دائمًا در حــال تولید بوده و عیــار آن قابل توجه اســت، دلیل 
کلیه معادن و  بــر بــاارزش بــودن این باطله اســت. در جدول 1 جزئیــات راهکارهای عملیاتی بــرای 
کنترل/کمینه سازی یا دفع و بازیابی آمده  واحدهای فرآوری موردبررسی در این مقاله در راستای 

است.

کنتــرل، مدیریــت و یــا امــکان بازیابی فلــزات بــا ارزش محتوی    جــدول 1- راهکارهــای مدیریتــی و عملیاتــی جهــت 
کارخانه های فرآوری باطله های معادن و 

ف
معدن/واحد ردی

فرآوری

فلز یا غیرفلز 
موجود در 
باطله

راهکار مدیریتی/عملیاتی

دفعبازیابی/کاربرد جدیدکنترل/کمینه سازی

1
سرب و روی 

زه آباد
سرب، مس 

و روی

به وسیله بهینه سازی 
خط فرآوری می توان 

تناژ تولید باطله و عیار 
کاهش داد. آن را 

به علت عیارهای پایین 
مس و سرب امکان بازیابی 
وجود ندارد. بازیابی روی 

قابل بررسی است.

/طراحی سد 
باطله جدید 
یا ترمیم سد 

موجود

2
سرب و روی 

لک

سرب، 
روی، مس، 
آرسنیک و 

کادمیوم

به وسیله بهینه سازی 
خط فرآوری می توان 

تناژ تولید باطله و عیار 
کاهش داد. آن را 

بازیابی مس از نمونه 
باطله فلوتاسیون سد 

باطله فلوتاسیون به روش 
لیچینگ

احداث سد 
باطله مناسب 

به واسطه حضور 
آرسنیک

۳
سرب و روی 

سماق

سرب، مس 
و روی و 
کادمیوم

-
فلزات محتوی به علت عیار 
پایین، ارزش بازیابی ندارند.

دفع باطله/
احداث سد 

باطله

مس چیزه4
مس، سرب در 
باطله و نقره در 

ماده معدنی
-

بازیابی نقره با روش 
لیچینگ -بازیابی مس و 
سرب به علت عیار پایین 

مقرون به صرفه نیست.

دفع باطله/سد 
باطله
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ف
معدن/واحد ردی

فرآوری

فلز یا غیرفلز 
موجود در 
باطله

راهکار مدیریتی/عملیاتی

دفعبازیابی/کاربرد جدیدکنترل/کمینه سازی

مس آقدره5

مس و 
آرسنیک در 
باطله و نقره 
در باطله و 
ماده معدنی

-

بازیابی مس از باطله 
به روش لیچینگ و یا 

کمک روش  پرعیارسازی به 
فلوتاسیون

بازیابی نقره از باطله

دفع باطله/
احداث سد 

باطله به واسطه 
حضور آرسنیک

مس یمقان6

مس در 
باطله و نقره 

در ماده 
معدنی

-
بازیابی مس از باطله

بازیابی نقره از ماده معدنی

دفع باطله/
احداث سد 

باطله به واسطه 
حضور آرسنیک

-مسمس قوشچی7
ارزش بازیابی هیچ گونه 

فلزی از باطله ندارد.

دفع باطله/
احداث سد 

باطله

مس اویرک8
مس و 

آرسنیک

کمینه سازی مس در 
باطله با بهینه سازی 

روش استخراج
بازیابی مس از باطله

احداث سد 
باطله به واسطه 
حضور آرسنیک

9
ک صنعتی  خا

کذلک
سیلیس باال

استفاده از سیستم 
آب پاش و تانکر پخش 
آب برای جلوگیری از 
ک سیلیسی گردوخا

--

10
ک صنعتی  خا
خرکان پایین

سیلیس و 
آهن

-
کاربرد در جاده سازی یا پر 

کردن معادن
محل جدید 
برای باطله

11
سنگ آهن 
گرما رودی

سولفور، 
سیلیس

با انجام روش 
فلوتاسیون، میزان 

سولفور درباطله 
افزایش خواهد یافت.

به علت عیار آهن پایین و 
سیلیس بسیار باال، ارزش 

بازیابی ندارد.

به علت سولفور 
باال و احتمال 
تشکیل ذهاب 

اسیدی، 
احداث سد 
باطله الزامی 

است.

12
سنگ آهن 

گندآهو

سولفور 
کسید  و ا

کلسیم، آهن 
هماتیتی

جلوگیری از تجمع 
دپوها در معدن

آهن هماتیتی و عیار پایین 
و لذا ارزش فرآوری مجدد 

ندارد.

به علت سولفور 
باال، احداث سد 

باطله الزامی 
است.
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ف
معدن/واحد ردی

فرآوری

فلز یا غیرفلز 
موجود در 
باطله

راهکار مدیریتی/عملیاتی

دفعبازیابی/کاربرد جدیدکنترل/کمینه سازی

1۳
سنگ الشه 

رشتقون
سیلیس

استفاده از سیستم 
آب پاش و تانکر پخش 
آب برای جلوگیری از 
ک سیلیسی گردوخا

کاربردهای تزئینی، در 
پی سازی ساختمان، 

راه سازی
-

14
سنگ الشه 

سبز آبیک
سیلیس

استفاده از سیستم 
آب پاش و تانکر پخش 
آب برای جلوگیری از 
ک سیلیسی گردوخا

کاربردهای تزئینی، در 
پی سازی ساختمان، 

راه سازی
-

15
سنگ الشه 
سیمان آبیک

سیلیس

استفاده از سیستم 
آب پاش و تانکر پخش 
آب برای جلوگیری از 
ک سیلیسی گردوخا

کاربردهای تزئینی، در 
پی سازی ساختمان، 

راه سازی
-

16
شن و ماسه 
کریوه کوهی 

آهک
باال بردن دقت 

استخراج ماده معدنی

کاربردهای تزئینی، در 
پی سازی ساختمان، 

کوهی راه سازی، مخلوط 
-

17
شن و ماسه 

رزجرد
سیلیس

استفاده از سیستم 
آب پاش و تانکر پخش 
آب برای جلوگیری از 
ک سیلیسی گردوخا

--

18
مخلوط 

گچ  کوهی 
بهشتیان

سیلیس و 
آهک

-
کاربرد در راه سازی و پی 

ساختمانی
-

19
سیلیس قرمز 

آباد

سیلیس 
کسید  و ا

کلسیم
--

محل دفن ایمن 
برای باطله

20
آهک زرین 

کوه
-آهک

کوهی  به عنوان مخلوط 
در صنایع آسفالت و بتن و 

راه سازی
-

باریت وربن21
کسید باریم  ا

و سولفات 
باریم، سرب

--
محل ایمن برای 

باطله
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ف
معدن/واحد ردی

فرآوری

فلز یا غیرفلز 
موجود در 
باطله

راهکار مدیریتی/عملیاتی

دفعبازیابی/کاربرد جدیدکنترل/کمینه سازی

22
بنتونیت شرق 

تالتون
سیلیس باال

استفاده از سیستم 
آب پاش و تانکر پخش 
آب برای جلوگیری از 
ک سیلیسی گردوخا

--

2۳
فلدسپات 

خرکان
سیلیس و 

آهک

استفاده از سیستم 
آب پاش و تانکر پخش 
آب برای جلوگیری از 
ک سیلیسی گردوخا

-
محل جدید 
برای دپوی 

باطله

24
کائولن 

قازانداقی

ریز ذرات، 
گرد و غبار و 

تخریب ظاهر 
محیط زیست

استفاده از سیستم 
آب پاش و تانکر پخش 
آب برای جلوگیری از 
ک سیلیسی گردوخا

-
انتقال به مکان 

دورتر از شهر

25
شرکت 

سیلیس البرز
سیلیس

-بهینه سازی خط 
تولید

- استفاده از سیستم 
آب پاش در تمامی 

کارخانه نقاط 

کمک  می توان به 
پرعیارسازی سیلیس با روش 

طبقه بندی و همچنین 
کاهش آهن به روش 

لیچینگ اسیدی محصول 
درجه یک سیلیس تولید 

کرد.

در صورت عدم 
فرآوری باطله 
میانی باطله 

دفع شود.

26

شرکت 
استخراج و 

فرآوری مواد 
اولیه شیشه

سیلیس

- بهینه سازی خط 
تولید

- استفاده از سیستم 
آب پاش در تمامی 

کارخانه نقاط 

کمک  می توان به 
پرعیارسازی سیلیس با روش 

طبقه بندی و همچنین 
کاهش آهن به وسیله اسید 
محصول درجه یک سیلیس 

کرد. تولید 

دفع باطله

27
کارخانه های 
فرآوری مس 
چیزه )طارم(

مس، نقره و 
سرب

دفع در محل مناسب
امکان بازیابی نقره از باطله 

با روش لیچینگ باید 
گیرد. موردبررسی قرار 

احداث سد 
باطله مناسب 

و زیرسازی 
شده
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ف
معدن/واحد ردی

فرآوری

فلز یا غیرفلز 
موجود در 
باطله

راهکار مدیریتی/عملیاتی

دفعبازیابی/کاربرد جدیدکنترل/کمینه سازی

28

شرکت 
تولیدی 
معدنی 
ستبران

سیلیس

استفاده از سیستم 
آب پاش جهت 

ک  گردوخا جلوگیری از 
کارخانه سیلیسی در 

کاربردهای تزئینی، در 
پی سازی ساختمان، 

راه سازی

دفع در محلی 
مناسب و 

کارخانه ج  خار

29
شرکت تعاونی 

پی جویان 
یزد

سرب، روی و 
مس

- بهینه سای خط 
فرآوری

- دفع در محل 
مناسب

بازیابی مس موجود در سد 
باطله به روش لیچینگ

احداث سد 
باطله مناسب 

و زیرسازی 
شده

۳0
شرکت 

تولیدی 
شیشه لیا

بهینه سازی خط تولیدخرده شیشه
کردن خرده شیشه  کاربردی 

در آسفالت و یا بتن

انتقال 
خرده شیشه 

توسط 
بادکنترل شود. 

در صورت 
خطرات بیشتر، 

محل دفع 
جدید ضروری 

است.

دسته بندی باطله های معدنی و فرآوری ازنظر شدت آلودگی
گرفتن شــرایط آب و هوایی محل معــدن، رطوبت و  بــر اســاس شــاخص های ذکر شــده و با در نظــر 
شدت باد، تقسیم بندی نوع باطله ها مطابق جدول 1 انجام شد. بر اساس تفکیک و تقسیم بندی 
باطله ها، پسماندهای معدن سرب و روی لک به علت مقادیر باالی سرب، روی، مس، آرسنیک 
کادمیــوم بــه ترتیــب بیــش از ۳7، 5.5، 81، 1.5 و 1۳ برابــر حد مجاز و معدن ســرب و روی زه آباد  و 
گروه  بــه علــت بــاال بودن ســرب، مــس و روی بــه ترتیــب بیــش از ۳6، ۳.5 و 64 برابر حد مجــاز در 
گرفته اند. با توجه به نتایــج مطالعات و آنالیزهای  پســماندهای معدنی با شــدت آلودگی زیاد قــرار 
شیمیایی، میزان مس باطله معادن مس چیزه، آقدره، یمقان و اویرک و میزان آرسنیک در باطله 
معادن آقدره و اویرک بیش ازحد مجاز و اســتاندارد )میزان اســتاندارد مس 0/02 درصد و آرسنیک 
20 پــی پــی ام( بــوده اســت. میزان آرســنیک در معادن مــس آقدره و اویــرک به ترتیــب 6.5 و 2.5 
کی از حد مجاز بــودن فلزات ســنگین )غیر از مس(  برابــر حــد مجاز اســت. مطالعات شناســایی حا



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 166

ک های  در باطله های مس قوشــچی بوده اســت. بر اســاس بررســی میزان آلودگــی، باطله های خا
گروه پسماندهای متوسط دسته بندی می شوند.  کانســنگ های آهن اســتان عمدتا در  صنعتی و 

گرفته اند. کم قرار  گروه پسماندهای با شدت آلودگی  بقیه مواد معدنی با توجه به جدول 1 در 

جدول 2- دسته بندی پسماندها و باطله های معدنی و فرآوری استان بر مبنای شدت آلودگی زیست محیطی  

ردیف
نام معدن/کارخانه 

فرآوری
ذخیره 

معدن )تن(
ظرفیت اسمی 
استخراج )تن(

زمان انباشت 
باطله )سال(

حجم 
باطله )تن(

شدت 
آلودگی

زیاد150000150001560000سرب و روی زه آباد1

زیاد۳00000۳000069000سرب و روی لک2

متوسط2۳00001150051000سرب و روی سماق۳

متوسط11000000500000510000مس چیزه4

متوسط45000400015500مس آقدره5

متوسط15000500015500مس یمقان6

کم100000100005500مس قوشچی7

متوسط175000800072000مس اویرک8

کذلک9 ک صنعتی  کم1000000۳5000154000خا

10
ک صنعتی خرکان  خا

پایین
متوسط۳00000100001۳20000

گرما رودی11 متوسط200000200005500سنگ آهن 

گندآهو12 متوسط2200008000101۳000سنگ آهن 

کم4000002500056000سنگ الشه رشتقون1۳

کم20۳0000-1500000سنگ الشه سبز آبیک14

15
سنگ الشه سیمان 

آبیک
کم8000000-18100

کریوه16 کوهی  کم1200000750001040000شن و ماسه 

کم5000000100000108000شن و ماسه رزجرد17

18
گچ  کوهی  مخلوط 

بهشتیان
کمناچیز۳50000۳80009
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ردیف
نام معدن/کارخانه 

فرآوری
ذخیره 

معدن )تن(
ظرفیت اسمی 
استخراج )تن(

زمان انباشت 
باطله )سال(

حجم 
باطله )تن(

شدت 
آلودگی

کم167700010000010200000سیلیس قرمز آباد19

کوه20 کمناچیز12000002000018آهک زرین 

کم۳2000500057000باریت وربن21

کم25000015000۳2000بنتونیت شرق تالتون22

کم1500001200094000فلدسپات خرکان2۳

کم۳50000250001517000کائولن قازانداقی24

25
شرکت استخراج و فرآوری 

مواد اولیه شیشه
متوسط272000000--

26
کارخانه های  معادن و 

مس چیزه
زیاد14000--

27
شرکت صنعتی و معدنی 

ستبران
متوسط21000--

زیاد6۳0000--شرکت پی جویان یزد28

متوسط1050000--سیلیس البرز29

متوسط1912000--شرکت تولیدی شیشه لیا۳0

کل  جمع 
)تن(

3384400010.42532100-

نتیجه گیری و پیشنهادات
در این مقاله حدود ۳0 معدن و واحد فرآوری مواد معدنی مورد بازدید میدانی، عملیات نمونه برداری 
گرفته اســت. بر اساس نتایج به دست آمده، عمر متوسط پسماندهای  و مطالعات شناســایی قرار 
که با توجه به این  معدنی اســتان برای واحدهای نمونه برداری شــده حدود 11 سال به دست آمد 
گســترش آلودگی های فلزات ســنگین و ســایر عناصر مضر به محیط اطراف  زمان، امکان انتشــار و 
وجــود دارد. باتوجــه به نتایــج مطالعات و آنالیزهای شــیمیایی باطله معادن مــس چیزه، آقدره و 
کلیه باطله های این معادن و میزان آرسنیک در باطله معادن آقدره  یمقان و اویرک میزان مس در 
و اویرک بیش از حد مجاز و استاندارد )به ترتیب مس0/02 درصد و 20 آرسنیکپی پی ام( هستند. 
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گرفته،  باطلــه مــس چیزه حاوی میزان ســرب باال نیز اســت. عالوه بر این، بر اســاس آنالیز صــورت 
میــزان نقــره در مــاده معدنــی مس چیــزه 22.4 پی پی ام، در مــاده معدنی و باطله مــس آقدره به 
ترتیــب 128 پــی پــی ام و ۳4.2 پــی پــی ام و در مــاده معدنــی مس یمقان بــا 110 پی پــی ام از عیار 
کارخانه هــای فــرآوری ســرب و روی پــی جویــان یزد و  بســیار مناســبی برخــوردار اســت. در باطلــه 
زه آبــاد، عیار ســرب، مــس و روی چندین برابــر حد مجاز و اســتاندارد بین المللی اندازه گیری شــد. 
جهــت جلوگیــری از راه یابی این فلزات به آب های ســطحی و زیرزمینی، مدیریت دقیق پســماند و 
احداث ســد باطله مناســب با زیرســازی های اصولی، الزم و ضروری خواهد بود. نمونه ســد باطله 
کارخانــه فــرآوری ســرب و روی پی جویان یزد، به واســطه حضور عنصر مس با بیــش از 80 برابر حد 
ک( و با توجــه به وزن باطلــه )۳0000 تن( نیازمند بررســی بیشــتر  مجــاز )اســتاندارد ملــی منابــع خــا
اســت. ایــن میزان مــس )0.8 درصد( در باطله قابلیت پرعیارســازی به روش لیچینــگ را دارد، لذا 
پیشــنهاد می شــود مطالعات فنی و اقتصادی استحصال مس انجام شود. باطله معادن غیرفلزی 
کوهی، شــن و ماســه، باریت، فلدسپار و سنگ الشه، اغلب دارای  ک صنعتی، مخلوط  کائولن، خا
کــه در صورت انتقــال از طریق هوا، باعث ایجاد مشــکالت تنفســی،  آلودگــی ســیلیس باال هســتند 
بیماری های ریوی و ســیلیکوزیس می شــود. باطله معادن ســنگ الشه رشتقون، فلدسپار خرکان 
کــوه دارای پتانســیل مصرف در صنایع جانبی نســبت به دیگر باطلــه معادن دارند.  و آهــک زریــن 
باطله معدن الشه رشتقون در تولید سنگ های آنتیک، باطله فلدسپار خرکان، با انجام عملیات 
کوه با توجه بــه ذخیره باالی معدن، در  فــرآوری به عنــوان فلدســپار درجه یــک و باطله آهک زرین 
کانال هــا و حتی با فــرآوری جزئی به عنوان آهک درجه یک قابلیت اســتفاده  راه ســازی و زیرســازی 
کلسیم باال )به ترتیب 0/۳ و 27/06  کسید  گنداهو حاوی میزان سولفور و ا دارد. باطله سنگ آهن 
گرما رودی دارای ســیلیس باال )67/29 درصد( اســت. ســولفور باال-  درصــد( و باطلــه ســنگ آهن 
کلســیم، افزایــش قلیاییت  کســید  کانــی پیریــت، خطــر تولید زهاب های اســیدی و حضور ا عمدتــا 
گیاهان اســت را به همراه دارد.  که موردنیاز  کبالت  ک و عدم جذب عناصر فســفر، آهن، روی و  خا
بازیابی مجدد باطله این معادن به واســطه عیار پایین آهن و هماتیتی بودن آن توجیه اقتصادی 
کارخانه فــرآوری، ضروری اســت.  نــدارد. لــذا طراحــی و احــداث ســد باطلــه در صــورت راه انــدازی 
کارخانه های ســیلیس البرز و شــرکت اســتخراج و فرآوری مواد اولیه شیشــه،  باطله های ســیلیس 
دارای خصوصیت مشــترک عیار )SiO2 باالی 90 درصد( و دانه بندی )زیر 100 میکرون( هســتند. با 
کنترل  کندگی آن ها به واســطه ریز بودن با جریان های باد،  توجه به حجم باالی این باطله ها و پرا
و مدیریت زیســت محیطی جامع تری موردنیاز اســت. بر اســاس تجارب موجود در دنیا، پیشــنهاد 
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کلیه باطله های سیلیســی،  می شــود به واســطه حجم زیاد و تولید ســالیانه این باطله ها، با تلفیق 
کارخانه های آهک  امکان سنجی راه اندازی یک واحد تولید بتن سبک در استان با توجه به وجود 
گیرد. حجم باطله های دپو شــده در مجاورت شــرکت شیشه ســازی  کار قرار  و ســیمان در دســتور 
کارخانه( بر اساس برآوردهای انجام شده  لیا )ناشــی از ضایعات شیشــه خریداری شــده و ضایعات 
حــدود 12 هــزار تن و دارای ابعاد زیر 10 میلی متر هســتند. با انجــام عملیات تفکیک ناخالصی های 

کاربرد مناسبی )آسفالت، جاده سازی و غیره( برای این باطله ها یافت. همراه، می توان 
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چکیده 1
که از روابــط اجتماعی حاصل می شــود. برخورداری از  ســرمایه اجتماعــی دارایــی و اعتباری اســت 
کاهش هزینه ها ، افزایش اثربخشــی و بهینه شــدن  این ســرمایه موجب تســهیل در پیشــبرد امور، 
امور برای بهره برداری از ســایر ســرمایه ها می شــود. بر این اساس ســازمان ها به طور مستمر با افکار 
ســنجی و ارزیابــی میــزان ســرمایه اجتماعی موجــود در جامعه، بــرای حفظ و افزایش این ســرمایه 
کردن وضعیت ســرمایه اجتماعی در استان  که با مشــخص  تالش می کنند. هدف مقاله این اســت 
کــه در اختیاردارند مطلع  قزویــن، ذینفعان این موضوع در اســتان را از وضعیت ســرمایه اجتماعی 
ســازد تــا بــا اتخاذ راهبردهای مناســب ســرمایه اجتماعی در اختیــار خود را حفظ و بــرای ارتقاء آن 

تالش نمایند.

که به دنبــال ارائه تصویــری از میزان ســرمایه اجتماعی در  پژوهــش حاضــر از نوع پیمایشــی اســت 
کن در 12 شــهر مرکزی و مناطق روســتایی اســتان قزوین اســت.  میان افراد 18 ســال به باالی ســا
حجم نمونه تحقیق 2266 نفر تعیین شد و روش مورداستفاده در پژوهش از یک سو اسنادی و از 

سوی دیگر میدانی و با استفاده از پرسشنامه و پیمایش بوده است.

1-  دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین

بررسی و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی
 استان قزوین در سه سطح کالن، میانی و خرد

بررسی و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی  استان قزوین در سه سطح 
کالن، میانی و خرد

حاکم اا مر1
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بــرای تحلیــل داده هــا از نرم افزار اس پی اس اس اســتفاده می شــود و در تجزیه وتحلیل داده ها نیز 
روش توصیفی-تحلیلی مورد اســتفاده قرار می گیرد و نتایج اســتنتاج شــده اســت. نتایج پژوهش 
کالن و میانــی پایین تــر از حــد  نشــان می دهــد وضعیــت مولفه هــای ســرمایه اجتماعــی در ســطح 
کمی باالتــر از میانگین متوســط قــرار دارد؛ بنابراین ضروری اســت  متوســط و تنهــا در ســطح خــرد 
ذینفعان و ســازمان های متولی در اســتان قزوین با اتخاذ رویکردهای آینده محور و ارائه راهبردها 

و راهکارهای مناسب درصدد ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی برآیند.

کلیدی: سرمایه اجتماعی، استان قزوین، سیاست گذاری، پیمایش گان  واژ

مقدمه
ســرمایه اجتماعی1، بســتر مناســبی برای بهره وری سرمایه های انســانی و فیزیکی و راهی برای نیل 
بــه موفقیــت قلمــداد می شــود )حق گویــان و همــکاران، 1۳9۳: 22(. توجه به ســرمایه اجتماعی از 
که در یک مجموعه و شــبکه ای از  که انســان موجودی اجتماعی اســت  این واقعیت ناشــی شــده 
ارتباطــات و مناســبات اجتماعــی عمــل می کنــد. در ایــن مجموعه و شــبکه ارتباطات و مناســبات 
که انســان ها را از بســیاری از خطرهــا دور نگه  اجتماعــی، امکانــات و ظرفیت هایــی شــکل می گیرد 
مــی دارد و موجــب ســهولت در امور زندگی جمعی می شــود. آنچه این امــکان و ظرفیت ها را فراهم 
که هانی فان در ســال 1916 ســرمایه اجتماعی نامید. این مفهوم در  می آورد همان مفهومی اســت 
گرفت و جایگاه مهمی در پیشــبرد امور اقتصادی و اجتماعی یافت  دهه هــای اخیــر موردتوجه قرار 
و به عنــوان یکــی از عامــل مهم و تاثیرگذار برای رســیدن به اهداف سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 

شناخته شد )تیلمن، 2012: 459(.

کثــر فعالیت هایش در رابطه بــا تدوین مفهوم و تعریف ســرمایه اجتماعی  که ا پاتنــام اندیشــمندی 
اســت، ســرمایه اجتماعی را جنبه هایی از سازمان اجتماعی مانند شبکه های اجتماعی، هنجارها 
که با تسهیل همکاری و هماهنگی در میان اعضای جامعه، آن ها را قادر می کند  و اعتماد می داند 
کنند )پاتنام، 2000(. درجایی دیگر ســرمایه اجتماعی  کارآمد دنبال  تا اهداف مشترکشــان را به طور 
مترادف با مفاهیمی چون انســجام اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و حتی برادری به کاررفته است 
)فوکویامــا،1۳85: 12(. در تحقیق دیگری، ســانگیر ســرمایه اجتماعی را وجــود یک نظام اجتماعی 
کرد )سانگیر، 2012: 15(. با توجه  کنشــگران و اســاس نظام اجتماعی تعریف  مبتنی بر تعامل میان 

1-  Social Capital
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بــه تعاریــف متنــوع و مختلــف از ســرمایه اجتماعی در این پژوهش ســرمایه اجتماعــی به مجموعه 
که در مناســبات اجتماعی شــکل می گیرد  توانمندی هــا، دارایی هــا و ارزش هایــی اطالق می شــود 
کارایی بــرای تحقق اهداف و تامین نیازها و پاســخ به  و بــا بهره گیــری و اســتفاده از آن هــا توانایی و 

تقاضاها فراهم و امکان پذیر می شود.

کیفی در علوم اجتماعی، اندیشــمندان تالش  با توجه به دشــواری اندازه گیری و ســنجش مفاهیم 
گرفتن شــاخص هایی برای هر  کنند و با در نظر  کرده اند تا هر مفهومی را با شــاخص های آن معرفی 
کیفی آن را قابل اندازه گیری نمایند. جهت اندازه گیری ســرمایه اجتماعی دو مشــکل اصلی  مفهوم 
وجــود دارد. مســئله اول متفــاوت بــودن مولفه های ســرمایه اجتماعی در جوامع مختلف اســت و 
که باعث  مسئله ای دوم تکنیک های علمی اندکی جهت اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود دارد 

شده تا محققان مولفه های نزدیک به واقعیت را برای سنجش در نظر بگیرند.

بــا مرور و بررســی دیدگاه هــا و نظریه های مختلف دربــاره مولفه های ســرمایه اجتماعی درمی یابیم 
و  )رؤیایــی  اســت  گرفتــه  صــورت  اجتماعــی  ســرمایه  مولفه هــای  از  مختلفــی  دســته بندی های 
و  کام  هنــه  همــکاران،2010؛  و  محمــدی  همــکاران،2010؛  و  خوراســگانی  ربانــی  کاووســی،2008؛ 

همکاران، 2019؛ نارایان، 2001؛ یئون، 2017؛ ویلموسدوتیر، 2012(.

ســرمایه اجتماعــی را در ســطوح مختلفــی در جامعــه می تــوان یافــت. ازایــن رو آن را در ســه ســطح 
کالن )غفاری، 1۳94؛ رحیمی و زالی، 1۳92(.  کرده اند: ســطح خرد، سطح میانی و ســطح  تقســیم 
گروه های مختلــف اجتماعی مانند  در ســطح خرد، ســرمایه اجتماعی شــامل شــبکه هایی از افــراد 
دوســتان، اقوام و خانواده ها و روابط آن ها با یکدیگر می شــود. در ســطح میانی ســرمایه اجتماعی 
گیرترین  که فرا کالن  در ســطوح ســازمان ها و نهادها موردتوجه و بررســی قرار می گیرد؛ اما در سطح 
که از رسمی ترین  ح می شود  جنبه ســرمایه اجتماعی اســت، سرمایه اجتماعی در ســطح ملی مطر
روابط و ســاختارهای نهادی تشکیل شــده است به همین دلیل در این سطح سرمایه اجتماعی با 
کالن شکل می گیرند  که نهادهای سیاســی و مدنی از طریق ســرمایه اجتماعی  عنوان نهادی آمده 

)چلبی، 1۳95؛ عباسی و همکاران، 2014: 70-68(.

که از شــاخصه های رشــد و توســعه هر  ســرمایه اجتماعی، یکی از مهم ترین دارایی و ارزش هاســت 
کاهش  کی از  کبریان و همکاران، 1۳96: ۳76( ولی اغلب بررسی ها حا جامعه ای به شمار می آید )ا
که در این زمینه صورت  گزارش ها و تحقیقاتی  گرچه  ســرمایه های اجتماعی در ســطح ملی است. ا
گرفته اغلب محرمانه بوده و منتشر نمی شود اما اظهارنظرهای مسئوالن و مدیران در سطح ملی و 



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 174

کاهش سرمایه های اجتماعی دارد. ازاین رو بررسی این موضوع با توجه  منطقه ای اغلب اشاره به 
که می تواند داشته باشد ضرورت می یابد. به آثار و پیامدهایی 

کهــن و با تاریــخ و فرهنگ ریشــه دار، از ظرفیت های بســیار   اســتان قزویــن به عنــوان یــک اجتماع 
باالیــی بــرای بهره منــدی و حفــظ و تقویــت ســرمایه اجتماعــی برخــوردار اســت و بررســی وضعیت 
ســرمایه اجتماعی اســتان به ما نشــان خواهد داد آیا آن چنانکه اظهار می شــود ســرمایه اجتماعی 
کاهش یافته است؟ یا آنکه سرمایه اجتماعی وجود دارد اما به درستی و به  در سطح استان قزوین 
شــکل مناســب از آن استفاده و بهره برداری نمی شــود و بنابراین اثرات آن بروز نمی یابد یا به شکل 

کمرنگی بروز می یابد. محدود و 

گرفته حکایت از کاهش و وضعیت نامناسب سرمایه   بااین همه بررسی ها و ارزیابی هایی که صورت 
که سرمایه اجتماعی در  اجتماعی در ســطح اســتان قزوین دارد. ازاین رو مســئله تحقیق این است 
اســتان قزویــن چــه وضعیتی دارد و چگونــه می توان با اســتفاده از ظرفیت های موجود در اســتان 
آن را ارتقا بخشــید. برای پی بردن به این مســئله ســنجش و ارزیابی ســرمایه اجتماعی در اســتان 
ضروری اســت. برای ســنجش ســرمایه اجتماعی عمدتا با شناســایی مولفه های شکل دهنده این 
نوع از سرمایه و احصاء شاخص های آن ها به ارزیابی و سنجش می پردازند. در این پژوهش تالش 
می شــود با تکیه بر ابعاد و مولفه های فوق و شناســایی شــاخص های آن نسبت به بررسی وضعیت 
کید بــر ظرفیت های موجود  ســرمایه اجتماعــی در اســتان قزوین اقــدام و راهبردهای ارتقاء آن با تا

در استان معرفی شود.

مبانی نظری و پیشینه

سرمایه اجتماعی
کیفیــت روابــط اجتماعــی از مفهوم ســرمایه  کمیت و  جامعــه شناســان عصــر حاضــر بــرای بررســی 
گروه ها از  که افراد و  گرفته اند. منظور از ســرمایه اجتماعی، ســرمایه و منابعی اســت  اجتماعی بهره 
کیفیت این پیوندها و نوع آن ها می توانند به دست آورند )بوردیو،1986،  طریق پیوند با یکدیگر و 
کلمــن، 1988، پاتنــام، 199۳(. ایــن مفهــوم به طورکلــی به روابط بیــن افراد، اصطالحا شــبکه های 
اجتماعــی و قوانیــن اعتمــاد متقابل بین افراد اشــاره می کند )فدور،2019: 65(. ســابقه این مفهوم 
که از  به معنای امروزی به بیش از 90 ســال اســت. هانی فان )1916( نخســتین نویســنده ای اســت 
کرده اســت )پاتنام، 2000(. او اصطالح »سرمایه اجتماعی«  اصطالح »ســرمایه اجتماعی« اســتفاده 
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کار می برد. در  کرده، به  که در روابط اجتماعی دانش آموزان مشاهده  را برای تبیین دگرگونی هایی 
کانادایی )ســیلی و همکاران، 1956( و در دهه 1960  گروهی از جامعه شناســان شــهری  دهه 1950 
یــک نظریه پــرداز مبادله1 )هومانز، 1961( و یک اســتاد مســائل شــهری )جیکــوب، 1961( و در دهه 
1970 اقتصاددانی به نام لوری )1979( از این مفهوم در نقد تئوری های نوکالسیک نابرابری نژادی 

کرده است. و درآمدی استفاده 

کرده است. بوردیو سرمایه   بعد از وی پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، از این مفهوم استفاده 
که درنتیجه داشــتن شــبکه ای از روابط  اجتماعی را مجموعه ای از منابع بالقوه و بالفعلی می داند 
که شــخص از  نســبتا نهادینه شــده از آشــنایی های متقابــل افــراد به دســت می آید؛ یعنــی منافعی 
گروهی اش به دست می آورد )جوکار، 1400: 126( و بوردیو سرمایه اجتماعی را یکی از  مشارکت های 
اشکال سرمایه می داند و این سرمایه در سه شکل سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی 

در نظر می گیرد و برای آن خصلتی ساختاری و تعامالتی قائل است )بوردیو، 1986(.

کمابیــش نهادینه شــده توام با   او همچنیــن ســرمایه اجتماعــی را شــبکه نســبتا بادوامــی از روابط 
که به عنــوان منابعی بالفعــل یا بالقوه  شــناخت و تعهــدات ازجملــه اعتماد متقابــل تعریف می کند 
کنشــگران را فراهم می ســازد )بوردیو،  کنش های فــردی و یا جمعــی  موجبــات الزم بــرای تســهیل 

.)۳48 :1986

کلمن، جامعه شــناس آمریکایی در ســال 1988  بعــد از بوردیــو ســرمایه اجتماعی با تحقیــق جیمز 
کلمن ســرمایه اجتماعی را مجموعه ای از منابع ساختاری اجتماعی تعریف  گرفت.  موردتوجه قرار 
گی مشــترک هســتند: همــه آن ها از برخــی جنبه های ســاختار اجتماعی  کــه دارای دو ویژ می کنــد 
که در ســاختار هســتند تســهیل می کنند. وی در ادامه بیان  تشکیل شــده اند و اقدامات افرادی را 
می کند: برخالف ســایر اشــکال سرمایه، سرمایه اجتماعی در ســاختار روابط بین افراد و میان افراد 
بــه وجــود می آید و این نوع ســرمایه نــه در افراد به صورت انفرادی یافت خواهد شــد نه به واســطه 

وسایل فیزیکی تولید می شود )الوارز و رومانی،2017: 1(.

کلمــن پاتنــام در دهــه 1990 از این مفهوم برای بررســی نماد دموکراتیک در ایتالیا اســتفاده  بعــد از 
که بــر اهمیت روابط  کلمن نشــات می گیرد  کــرد. نظریۀ ســرمایه اجتماعــی، از عقاید پیربور و جیمز 
کیــد می کننــد. ازنظــر  کارآمــدی اقتصــادی تا اجتماعــی و هنجارهــای مشــترک رفــاه اجتماعــی و 
وی ســرمایه اجتماعــی، روابــط بیــن افــراد، شــبکه های اجتماعــی و هنجارهــای متقابــل و اعتماد 
1-  Exchange theorist
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کــه از این طریق حاصل می شــود. این روابــط، وظایف و مســئولیت های متقابل  اجتماعــی اســت 
همــراه بــا هنجارهــای عمومی بــه وجود مــی آورد، به نحوی که اوضــاع را جهت همکاری، مشــارکت 
کلمــن ســرمایه اجتماعــی  و تعــاون در راســتای ایجــاد منافــع جمعــی بهبــود می بخشــد. ازنظــر 
کنشــگر اجازه  به عنوان بخشــی از ســاختار اجتماعی، مانند ســایر اشــکال ســرمایه مولد اســت و به 
کــه شــاید در نبــود آن محقق نمی شــود کــه از طریــق آن هــا بــه اهــداف خــود دســت یابد  می دهــد 

)استاد رحیمی و زالی،1۳92(.

فوکویامــا نیــز، همچــون پاتنام، در تعریــف این مفهوم از هنجارهــا و ارزش ها ســخن می گوید. البته 
گــروه را مدنظر دارد و بر این اســاس می گوید: ســرمایه  او هنجارهــا و ارزش هــای غیررســمی در یــک 
اجتماعــی را به ســادگی می تــوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیررســمی تعریف 
که همــکاری و تعاون میان آن هــا مجاز اســت در آن ســهیم اند )فوکویاما،  گروهــی  کــه اعضــای  کــرد 
که مفهوم اساســی و محوری در موضوع  کرد  گذشــت، می توان عنوان  1۳85: 11(. بر اســاس آنچه 
گروه های مختلف اجتماعی  ســرمایه اجتماعی، هنجارها، تعامل و ارتباط و مشــارکت میان افراد و 

و نیز میزان اعتماد و همبستگی میان آن ها است.

بــا توجــه مــرور ادبیات نظری و پیشــینه پژوهــش مؤلفه ها و شــاخص های منتخب برای ســنجش 
کالن،  ســرمایه اجتماعی بر اســاس نظریه عمومی ســرمایه اجتماعی در این پژوهش در ســه سطح 

ح زیر است: میانی و خرد به شر

کالن: پنداشت از عملکرد نظام در رفع مشکالت، پنداشت از موفقیت نهادی، پنداشت    سطح 
از نکویی جامعه، عدالت و برابری، ارزیابی از آینده.

کیفیــت خدمات رســانی، عملکــرد و پاســخگویی ســازمان ها    ســطح میانــی: اعتمــاد ســازمانی، 
و  پرهیــزکاری  تعمیم یافتــه،  اعتمــاد  ســازمان ها  بــه  کمــک  در  مشــارکت  آمادگــی  نیازهــا،  بــه 
گی ها و  گروه  های شغلی و حرفه ای، ویژ گروه  های شــغلی و حرفه  ای، عام گرایی  وظیفه شناســی 

ارزش های اخالقی مسئوالن.

گی هــا و ارزش هــای اخالقی، عام گرایــی اجتماعی، مشــارکت    ســطح خــرد: اعتمــاد عمومــی، ویژ
اجتماعی، عرق ملی، رضایت از زندگی، احساس امنیت.
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روش شناسی
که  هــر مطالعــه و تحقیقــی بنــا بــر ماهیــت و هدفــش از روش هــا و ابزارهای خاصــی بهــره می جوید 
انتخاب این ابزارها و روش ها باید معنادار، منطقی و توجیه پذیر باشد. بر مبنای ادبیات پژوهشی 
گرفته در این حوزه و با توجه به اینکه این پژوهش، »سرمایه اجتماعی استان  و مطالعات صورت 

قزوین« را بررسی می کند، مطالعه موردی به حساب می آید.

گــردآوری داده، توصیفــی- پیمایشــی اســت، در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از مســتندات و  روش 
مطالعات تطبیقی، ادبیات موضوع به دســت آمده اســت و پرسشــنامه های تهیه شــده با توجه به 
روش نمونه گیــری خوشــه ای در اختیــار پاســخ دهندگان قرار داده شــده اســت. ابزار استفاده شــده 
در ایــن بخــش پرســش نامه بســته هســت و در طیــف لیکــرت اندازه گیــری شــده اند. پرســش نامه 
که در افکار  مورداســتفاده برای افکار ســنجی و ســنجش ســرمایه اجتماعی، پرسش نامه ای اســت 
کشــور  که توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به صورت سراســری در  ســنجی ملی ســال 1۳94 
انجام شــد، مورداســتفاده قرارگرفته و پایایی و روایی آن تائید شــده اســت. پرسشنامه از دو بخش 
کلی تشکیل شــده اســت: بخش اول، شــامل مشخصات فردی اســت، این بخش به دنبال ارزیابی 
کــه عمده ترین  توصیفــی نمونه های آماری هســت و بخش دوم ســواالت اصلی پرسشــنامه اســت 
مولفه هــای تاثیرگذار بر ســنجش ســرمایه اجتماعی را بررســی می کنــد. از آماره هــای توصیفی نظیر 
میانگیــن، میانــه، نمــا )مد(، انحراف معیــار و نمودارها جهت بررســی توصیفــی یافته های مطالعه 
ح، از آزمــون Anova به وســیله نرم افزار  اســتفاده شــد. بــا توجه بــه تنــوع متغیرها و مقتضیــات طــر
کوکران در حالت مشخص بودن از طریق  SPSS استفاده شد. تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول 

رابطه زیر تعیین می شود.

                                          )1(

گرفتــنp=q، Z=1.96  و d= 0.05 تعــداد نمونــه آمــاری بــرای هــر یــک از شهرســتان های  بــا در نظــر 
شش گانه استان قزوین محاسبه شده و نتیجه آن در جدول زیر منعکس شده است. 

با توجه به اینکه الزم اســت نمونه گیری از مناطق شــهری و روســتایی شهرستان ها صورت پذیرد، 
گام بعد تعداد نمونه هر شهرســتان برحســب نســبت جمعیت شهری و روستایی آن شهرستان  در 
بیــن مناطق شــهری و مناطق روســتایی تســهیم شــده اســت. نتیجه ایــن امر در قالــب جدول زیر 

ارائه شده است.
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جدول 1- تعداد جامعه و نمونه در شهرستان های استان قزوین  

حجم نمونه برای مناطق روستایی حجم نمونه برای مناطق شهری حجم نمونه شهرستان

156 رودبار محمد زمانی 478 قزوین
704 قزوین

70 نیارک 25 محمودآباد

148 قاقازان غربی 209 کستان تا
۳9۳ کستان تا

16 نرجه 15 نرجه

7۳ ابراهیم آباد 120 بویین زهرا
۳1۳ بویین زهرا

91 سگزآباد 29 ارداق

60 حصار خروان 160 الوند
410 البرز

۳5 نصرت آباد 155 محمدیه

78 حصار ولیعصر ۳4 آوج
196 آوج

42 آبگرم 42 آبگرم

70 بشاریات غربی 157 آبیک
250 آبیک

15 کوهپایه غربی 8 کعلی خا

933 روستا 1333 شهر 2266 کل استان

روش نمونه گیری
برای مناطق شهری: برای نمونه گیری از مناطق شهری هر شهرستان، دو شهر از هر شهرستان در 
گرفته شــده اســت. شــهر اول شهر مرکز استان )به دلیل اهمیت شهر( و شهر دوم نیز به تصادف  نظر 
کل حجم نمونه به شــهر مرکز استان  از بین ســایر شــهرهای آن شهرســتان انتخاب شــده اســت )تا 
محدود نگردد(. نتیجه این عمل و شهرســتان های انتخاب شــده به عنــوان نمونه به همراه تعداد 
نمونه از هر شــهر در جدول فوق نشــان داده شــده اســت. بعد از انتخاب شــهرهای موردنظر برای 
انجــام نمونه گیــری، در هــر شــهر نمونــه موردنظر از بیــن بلوک های شــهری در نواحــی و حوزه های 

مختلف شهری به روش تصادفی انتخاب می شود.
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در مناطــق روســتایی: بــرای نمونه گیــری از مناطــق روســتایی هــر شهرســتان نیــز دو روســتا از هــر 
گرفته شــده اســت. هــر دو روســتا بــه روش تصادفــی انتخاب می شــود. توضیح  شهرســتان در نظــر 
که امــکان و احتمال انتخاب نمونــه از بین تمامی  اینکــه بــرای انتخاب روســتای نمونــه به گونه ای 
مناطق روســتایی شهرســتان ها فراهم آید، سه مرحله طی شده اســت. در مرحله اول دو بخش از 
هر شهرســتان به تصادف انتخاب شــده اســت. در مرحله دوم از هر بخش یک دهستان به تصادف 
انتخاب شــده اســت. نتیجــه ایــن امــر در قالب جدول فوق ارائه شــده اســت. در مرحله ســوم نیز از 
گر جمعیت روســتای  هــر دهســتان یک روســتا به عنــوان نمونــه انتخاب می شــود. توضیح اینکــه ا
که  انتخاب شــده یا اســتقبال افراد نسبت به مشارکت در پاســخگویی به سواالت به گونه ای نباشد 
امکان تکمیل پرسشنامه به تعداد موردنظر از آن روستا فراهم شود، برای تکمیل تعداد باقیمانده 

پرسشنامه ها به نزدیک ترین روستای مجاور مراجعه شده است.

یافته های پژوهشی
گام از تحقیق هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده خواهد شد، آمار توصیفی  در این 
کند. در این راستا  که اطالعات را با روشی معنی دار و موثر تلخیص و تنظیم  محقق را قادر می سازد 
گزارش آماری نظرات خبرگان به صورت جداول و نمودارهای توصیفی ارائه شده است. متغیرهای 
موردبررســی در آمــار توصیفــی عبارت انــد از: میانگیــن، فراوانــی، انحــراف اســتاندارد. بــرای آمــار 
اســتنباطی نیز از متغیرهای ســطح معناداری و آزمون Anova استفاده شــده اســت و در سه سطح 
گرفته اســت. بر این اساس جامعه موردمطالعه،  کالن، میانی و خرد تجزیه وتحلیل داده ها صورت 
حســب مجموعــه ای از متغیرهــای زمینه ای- جمعیتی و اجتماعی چون: محل ســکونت، جنس، 
ســن، تحصیــالت، وضــع تاهل، وضــع فعالیت و مذهــب در قالب جــداول توزیــع فراوانی درصدی 

توصیف شده است.
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جدول 2- توزیع فراوانی درصدی متغیرهای زمینه ای جمعیتی  

مدرک تحصیلی افراد نمونه

عالیدیپلممتوسطهابتداییسواد خواندن و نوشتنبی سواد

2/74/66/717/5۳4/9۳۳/5

وضعیت فعالیت

شاغل بخش بازنشستهمحصلخانه داربیکارشاغل بخش خصوصی
دولتی

۳414/417/۳10/67/716

مذهب

اقلیت های دینیسنیشیعه

98/40/80/8

وضعیت تاهل

سایرمتأهلمجرد
کرده(  )مطلقه و همسر فوت 

28/465/56/1

سن

55 سال به باال۳0 الی 54 سال18 الی 29 سال

۳5/754/59/8

جنسیت

زنمرد

58/641/4

توزیع مکانی

روستاشهر

58/841/2
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در تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با ســنجش ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین ابتدا داده های 
کالن مــورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اســت و ســپس ســرمایه  مرتبــط بــا ســه ســطح خــرد، میانــی و 
که نتایج آن به قرار  کل اســتان بر اســاس داده های حاصل از این ســه سطح بررسی شده  اجتماعی 

زیر است:

کالن در استان قزوین میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی سطح 
کالن دربردارنده 5 مؤلفه و 44 متغیر هستند  میزان ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین در ســطح 
کــه نظر پاســخگویان دربــاره آن ها پرســیده و محاسبه شــده اســت. میانگین ســرمایه اجتماعی در 
که پایین تر از میانگین متوسط ۳  کالن در استان قزوین برابر با 2/54 )در دامنه 1 تا 5( است  سطح 
کالن در استان قزوین  که نشان دهنده وضع تقریبا نامطلوب سرمایه اجتماعی در سطح  قرار دارد 
کالن را  است. در بین شهرستان های استان قزوین، باالترین میانگین سرمایه اجتماعی در سطح 
شهرستان اوج و پایین ترین میانگین را شهرستان قزوین دارد. نتایج نشان می دهد در شهرستان 
کالن بر اساس تحلیل های آماری نسبت به دیگر شهرستان ها  قزوین، سرمایه اجتماعی در سطح 

جایگاه به نسبت بدتری دارد و آوج جایگاه به نسبت بهتری دارد.

کالن در استان قزوین   جدول ۳- میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی سطح 

کالنشهرستان کالنمیانگین سطح  رتبه میانگین سطح 

2/۳86قزوین

2/59۳البرز

کستان 2/504تا

2/792بویین زهرا

2/871آوج

2/485آبیک

-2/54کل استان
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میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی سطح میانی در استان قزوین
بــا محاســبه میانگین ســرمایه اجتماعی در ســطح میانی، در بین شهرســتان های اســتان قزوین، 
کســتان دارد. البتــه  باالتریــن میانگیــن را شهرســتان آوج و پایین تریــن میانگیــن را شهرســتان تا
در دو شهرســتان بویین زهــرا و آوج ایــن میانگیــن باالتــر از عــدد متوســط ۳ قــرار دارد؛ امــا در ســایر 
کلی )2/82(  کل اســتان نیز میانگین  شهرســتان ها میانگین پایین تر از حد متوســط قرار دارد. در 
کل نشان دهنده وضع نامطلوب سرمایه اجتماعی سطح  که در  پایین تر از عدد متوسط ۳ قرار دارد 

میانی در استان قزوین است.

جدول 4- میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی سطح میانی در استان قزوین  

رتبه میانگین سطح میانیمیانگین سطح میانیشهرستان

2/705قزوین

2/97۳البرز

کستان 2/656تا

۳/112بویین زهرا

۳/211آوج

2/914آبیک

-2/82کل استان

میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی سطح خرد در استان قزوین
میانگین سرمایه اجتماعی سطح خرد در استان برابر با ۳/58 است. این میانگین نشان می دهد 
ســرمایه اجتماعی ســطح خرد در اســتان متوســط رو به باالســت. در بین شهرســتان های اســتان 
قزوین، باالترین میانگین ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد را شهرســتان آوج )۳/90( و پایین ترین 
کستان، سرمایه اجتماعی در سطح  کستان )۳/۳7( دارد. در شهرستان تا میانگین را شهرستان تا

خرد بر اساس تحلیل های آماری نسبت به دیگر شهرستان ها جایگاه به نسبت پایین تری دارد.
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جدول 5- میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی سطح خرد در استان قزوین  

رتبه میانگین سطح خردمیانگین سطح خردشهرستان

۳/575قزوین

۳/61۳البرز

کستان ۳/۳76تا

۳/672بویین زهرا

۳/901آوج

۳/544آبیک

-۳/58کل استان

کل در استان قزوین سرمایه اجتماعی 
کــه نتایــج مربوط به  کالن، میانــی و خرد  بــا ترکیــب ســه ســطح ســرمایه اجتماعــی، یعنــی ســطوح 
هریــک از آن هــا در بخش های پیشــین ارائه شــد و با تجمیــع اطالعات مربوط به هریک از ســطوح 
کل در اســتان قزوین محاسبه شــده اســت. با  و شــاخص های مربوط به آن ها، ســرمایه اجتماعی 
گرفتــن از آن ها، میانگین  ترکیــب و تجمیع پاســخ های مربوط به شــاخص های مختلف و میانگین 
کل  سرمایه اجتماعی در شهرستان های استان قزوین به تفکیک و میانگین سرمایه اجتماعی در 

سطح استان مشخص شده است.

جدول 6- میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی در شهرستان های استان قزوین  

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2/887045قزوین

۳/06۳9۳۳البرز

کستان 2/84۳1۳6تا

۳/194102بویین زهرا

۳/۳۳1961آوج

2/982504آبیک

-2/982266کل استان
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که به  کستان  چنانکه مالحظه می شــود میانگین ســرمایه اجتماعی سه شهرستان آبیک، قزوین و تا
ترتیب رتبه های چهار تا شش را دارند، کمتر از حد متوسط ۳ در طیف 1 تا 5 است. همچنین میانگین 
یکی از این سه شهرستان )آبیک( تقریبا معادل میانگین استانی است و میانگین دو شهرستان قزوین 

کستان از میانگین استانی )که پایین تر از حد متوسط یعنی عدد ۳ قرار دارد( کمتر است. و تا

در بین شهرستان های استان قزوین، باالترین میانگین سرمایه اجتماعی را شهرستان آوج با رتبه 
که  کســتان با رتبه 6 دارد. این میانگین ها نشــان  می دهند  1 و پایین ترین میانگین را شهرســتان تا
کستان، سرمایه اجتماعی بر اســاس تحلیل های آماری نسبت  ازنظر پاســخگویان در شهرســتان تا
به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت پایین تری دارد. ولی در شهرســتان آوج ســرمایه اجتماعی 
کمتــر از عــدد  کلــی )2/98(  کل اســتان قزویــن نیــز میانگیــن  جایــگاه بــه نســبت بهتــری دارد. در 
که در اســتان قزوین ســرمایه اجتماعی پایین تر از  که نشــان دهنده این اســت  میانگین ۳ قرار دارد 

حد متوسط است.

گرفتن از آن ها، میانگین  با ترکیب و تجمیع پاسخ های مربوط به شاخص های مختلف و میانگین 
ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین در سطوح ســه گانه سرمایه اجتماعی نیز به تفکیک و میانگین 
کل ســطح استان نیز مشخص و در شکل زیر نشان داده شده است. این آمار  ســرمایه اجتماعی در 
کل  کنار سرمایه اجتماعی  میانگین ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین را در هریک از ســطوح و در 
کدام سطح سرمایه  در استان نشان می دهد، امکان مقایسه را فراهم می سازد و نشان می دهد در 

کل چگونه است. کدام باالتر است و نسبت آن ها با سرمایه اجتماعی در  اجتماعی پایین تر و در 

شکل 1- میانگین سرمایه اجتماعی استان قزوین  
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کالن در استان قزوین، تنها میانگین سرمایه اجتماعی در سطح خرد  در ســه ســطح خرد، میانی و 
کمی باالی عدد میانگین متوســط ۳ قرار دارد و میزان آن متوســط رو به باالســت؛  )۳/58( مقدار 
کالن و میانــی پایین تــر از عــدد میانگین حد  امــا میانگیــن میــزان ســرمایه اجتماعــی در دو ســطح 
متوسط ۳ قرار دارد. این اعداد نشان دهنده وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی در این دو سطح 
کالن پایین ترین  کالن و میانی اســت و به ویژه نشــان می دهد میانگین سرمایه اجتماعی در سطح 
که مقداری از متوسط  کل استان برابر با 2/98 است  میزان را دارد. میانگین سرمایه اجتماعی در 
که میانگین سرمایه اجتماعی در  پایین تر اســت. این مقایســه نشان می دهد یکی از عوامل مهمی 
کالن است  کشــانده، پایین بودن سرمایه اجتماعی سطح  کل اســتان را به پایین تر از حد متوســط 

ج از استان است. که علل و ریشه های پایین بودن آن تا حد زیادی در خار

نتیجه گیری و پیشنهادت
در ایــن پژوهــش ضمن بررســی مبانی نظری ســرمایه اجتماعی، با افکار ســنجی در ســطح اســتان 
قزویــن ســعی شــد وضعیــت ســرمایه اجتماعــی در اســتان مشــخص شــود. نظــر بــه اینکه ســرمایه 
گرفت، مشخص شد تنها  کالن، میانی و خرد، مورد ارزیابی و سنجش قرار  اجتماعی در سه سطح 
کمی باالی عدد میانگین متوسط ۳ قرار  میانگین سرمایه اجتماعی در سطح خرد )۳/58( مقدار 
کالن )2/54( و میانی )2/82( پایین تر از متوســط و  دارد و میزان ســرمایه اجتماعی در دو ســطح 
عــدد میانگیــن یعنی عدد ۳ قــرار دارند؛ بنابراین با توجه به اینکه عدد میانگین ســرمایه اجتماعی 
که سرمایه اجتماعی در استان پایین تر از حد  گرفت  در استان )2/98 از 5( است. می توان نتیجه 
گرچه میانگین ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد باالتر از میانگین اســت اما با  متوســط قرار دارد. ا
گفت سرمایه  که پایین تر از حد متوسط است، باید  کل وضعیت سرمایه اجتماعی  توجه میانگین 

اجتماعی در استان قزوین وضع مناسبی ندارد.

که به حوزه های ارتباط مردم با دولت  کالن و میانی  که در دو ســطح  این وضعیت نشــان می دهد 
کالن و ارتباط با نهادها، شرکت ها، سازمان ها و ادارات و دستگاه های  و نهادهای دولتی در سطح 
که از حوزه های حکمرانی و مدیریتی به حســاب می آیند  دولتی در ســطح اســتان مربوط می شــود 
که به حوزه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر  وضعیت ســرمایه اجتماعی بدتر اســت؛ اما ســطح خرد 

کمی فرق می کند و مناسب تر است. مربوط می شود وضع 
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گرچه میانگین ســرمایه اجتماعی در ســطح خــرد باالتر از میانگین  بــا توجه به نتایج افکار ســنجی، ا
کل را پایین تر از حد متوسط نشان  که وضعیت ســرمایه اجتماعی در  کل  اســت اما با توجه میانگین 
می دهد باید گفت سرمایه اجتماعی در استان قزوین وضع مناسبی ندارد. مرور پیشینه و نتایج افکار 
که در  سنجی های پیشین در استان قزوین نیز نتایج مشابهی به دست می دهد. افکار سنجی ملی 
ســال 1۳94 و از ســوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
که میانگین سرمایه اجتماعی در استان قزوین پایین تر از حد متوسط و  گرفت نیز نشان داد  صورت 
گرچه نتایج افکار سنجی اخیر میانگین را باالتر از میانگین سال  مقدار میانگین آن 2.66 از 5 است. 
1۳94 و بــه مقــدار 2.98 از 5 نشــان می دهــد و این رقم نشــان می دهد ســرمایه اجتماعی در اســتان 

کمی بهبود و ارتقاءیافته، اما همچنان پایین تر از حد متوسط است. گذشته  نسبت به 5 سال 

این وضعیت یک عالمت و نشانه ضعیف )weak signal( است. عالمت و نشانه ضعیف در ادبیات 
گرچه چندان دیده نمی شــوند و به آن ها اهمیت  که ا آینده پژوهی به نشــانه های اطالق می شــود 
داده نمی شــود، امــا می تواننــد نشــانه و زمینه رویدادهــا و اتفاقات بزرگ در آینده باشــند؛ بنابراین 
وضعیت پایین تر از حد متوســط ســرمایه اجتماعی را باید عالمت و هشــداری به سیاســت گذاران، 
گر به آن توجه نشود می تواند تحوالت و رویدادهای  تصمیم گیران، مدیران و مسئوالن دانست که ا
گر به آن توجه و در جهت بهبود و ارتقاء آن  بــزرگ پیش بینی نشــده و نه چندان مثبتی رقم بزنــد و ا
کــرد، بلکه می توان  اقــدام شــود، می تــوان نه تنها از رویدادهای پیش بینی نشــده منفــی جلوگیری 

تحوالت و وضعیت های مثبت و مطلوبی را به وجود آورد.

وضعیت بهتر ســرمایه اجتماعی ســطح خرد در استان قزوین را می توان به عوامل مختلفی نسبت 
که همچنان به مجموعه ای از  داد. یکی اینکه جامعه اســتان قزوین جامعه ای محســوب می شود 
ســنت ها پایبنــدی دارد. روابط اجتماعی در چارچوب این ســنت ها و اعتبــار و ارزش آن ها موجب 
که تولیــد می شــود باالتر از ســطوح دیگر باشــد. نظر بــه اینکه این  کــه ســرمایه اجتماعــی  می شــود 
کرونا  کشــور انجام شــد، می توان پیامدهای ناشــی از شیوع  کرونا در  پژوهش در زمانی پس شــیوع 
که به رغم تاثیرات منفی آن، بر ســرمایه اجتماعی در ســطح  گرفت  را به عنوان عامل دیگری در نظر 
کل افزایش داد اما  کرونــا فاصله اجتماعــی را در ســطح  خــرد تاثیر مثبت داشــته اســت؛ زیرا شــیوع 
موجب فرورفتن اجتماعات خرد در خود شد. لذا روابط اجتماعی در سطوح خرد به ویژه در سطح 
گی سنتی جامعه قزوین روابط و  کنار ویژ کرد. این امر در  خانواده، اقوام و قوم وخویش ها را تقویت 
کرد. ازاین رو موجب بهبود سرمایه اجتماعی در سطح  مناسبات اجتماعی در سطح خرد را تقویت 
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که می تواند  خرد شده است )البته این عوامل و تاثیرشان بر سرمایه اجتماعی موضوعاتی هستند 
موضوع پژوهش های جدیدی باشد و رابطه آن ها با سرمایه اجتماعی بررسی شود(. وضعیت بهتر 
که در این سطح زمینه ها و ظرفیت های مناسبی  ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد نشان می دهد 
برای ارتقاء سرمایه اجتماعی وجود دارد و می توان با بهره گیری از آن برای ارتقاء سرمایه اجتماعی 

کرد. در استان استفاده 

با توجه به یافته های پژوهش، میانگین ســرمایه اجتماعی در شهرســتان های مختلف اســتان نیز 
با یکدیگر متفاوت اســت. میانگین ســرمایه اجتماعی در هریک از شهرســتان ها به ترتیب از باال به 
پاییــن بدیــن قرار اســت: آوج ۳/۳۳، بوئین زهــرا ۳/19، البرز ۳/06، آبیــک 2/98، قزوین 2/88 و 
کستان 2/84. چنانکه پیداست میانگین سرمایه اجتماعی در آوج نسبت به سایر شهرستان ها  تا
گویای آن است  کستان نسبت به سایر شهرستان ها رتبه پایین تری را دارد. این آمار  باالتر است و تا
که در سه شهرستان آوج، بوئین زهرا و البرز میانگین سرمایه اجتماعی باالتر از حد متوسط است، 
کستان میانگین سرمایه اجتماعی پایین تر از حد متوسط  اما در شهرستان های آبیک، قزوین و تا
کاهش سرمایه اجتماعی شتاب  که در برخی از شهرستان ها  گویای آن اســت  اســت. این تفاوت ها 
بیشــتری دارد اما در برخی وضعیت مناســب تر است. به نظر می رسد در اینجا نیز عوامل اجتماعی 
و ساختارها و مناسبات اجتماعی سنتی به ویژه در سطح خردنقش تاثیرگذاری بر وضعیت سرمایه 

اجتماعی داشته باشد.

که ازنظر میزان ســرمایه اجتماعی بین شهرســتان های مختلف وجود دارد،  باوجــود تفاوت هایــی 
کل  که در همه شهرســتان ها و در  که بر اســاس افکار ســنجی ها مشخص شــده این اســت  واقعیتی 
گر در برخی شهرستان ها باالی متوسط قرار  اســتان قزوین ســرمایه اجتماعی زیر متوسط اســت و ا
دارد تا رســیدن به حد خوب فاصله زیادی دارد. از مقایســه ســرمایه اجتماعی در ســطوح مختلف 
کالن و میانی سرمایه اجتماعی  کالن، میانی و خرد هم همین نتیجه حاصل می شود. در دو سطح 
پایین تر از حد متوســط اســت و در ســطح خرد باالتر از حد متوســط قرار دارد ســرمایه اجتماعی در 
ســطح خرد باالتر از حد متوســط قرار دارد، اما در این ســطح نیز برای رســیدن به حد خوب فاصله 
کل اســتان و در تمامی ســطوح  زیاد اســت. بر این اســاس تالش برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی در 
سرمایه اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای ارتقا سرمایه اجتماعی در استان الزم است 
از یک ســو به بهبود عملکردها مبادرت ورزید و از ســوی دیگر در جهت اصالح و ترمیم نگرش های 

مردم استان اقدام شود.
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کوتاه مدت میسر نیست و  کاستی های سرمایه اجتماعی در  که جبران  نکته حائز اهمیت آن است 
گر انتظار ارتقاء  کوتاه مدت به نتیجه مطلوب نمی رســد. ازاین رو ا تالش برای ارتقاء این ســرمایه در 
ســرمایه اجتماعی را داریم باید ضمن انجام دادن تمام اقدامات و اجرای راهبرد در یک چارچوب 
کشــید. از ســوی دیگر اســتمرار و تداوم برنامه ها و اقدامات الزم  یکپارچه، دوره طوالنی نیز انتظار 

کردن برنامه ها و تغییرات پی درپی مانع به ثمر نشستن اقدامات می شود. است. قطع و وصل 

از ایــن رو پیشــنهاد می شــود برای ارتقاء ســرمای اجتماعی در اســتان، اجرای راهبــرد را به گونه ای 
که مداوم باشــد و با جابجایی مدیران و مســئوالن، مدیران و مســئوالن  کنیــم  طراحــی و اجرایــی 
جدید ملزم به تداوم بخشــیدن راه آغاز شــده برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی باشــند. در این جهت 
که با تغییر مدیران  الزم اســت مقررات و قوانینی وضع شــود و ســاختار پایدار و مداومی ایجاد شود 

و مسئوالن تغییر نیابد.

گرچــه موفقیت در  گیری اســت. ا نکتــه بااهمیــت دیگــر در فرایند اجرای راهبردها مســئله بازخورد 
اجــرای راهبردهــا برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی به اســتمرار و پرهیز از تغییر سیاســت ها و برنامه ها 
نیاز دارد، اما الزم است با ارزیابی تاثیرات و نتایج اجرای راهبردها و بررسی پیامدها و بازخوردهای 
مثبت و منفی آن نســبت به بازبینی و بازنگری در برنامه ها در صورت ضرورت اقدام شــود. از طرف 
دیگر ســرمایه اجتماعی ماهیتی ســیال و پویا دارد و تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد و باال و 
پایین می شود؛ بنابراین هم زمان با اجرای راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی، سنجش و ارزیابی 
مســتمر تاثیرات اجرای این راهبردها و رصد مســتمر وضعیت ســرمایه اجتماعی در استان ضروری 

به نظر می رسد.
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چکیده1
در این مقاله سعی شده است تا ضمن استخراج شاخص ها و معیارهای مناسب برای اندازه گیری 
و سنجش عدالت مبتنی بر نظر خبرگان، با استفاده از داده های خام و آمارهای منتشرشده توسط 
کز آماری و ســازمان های اجرایی، وضعیت عدالت )اقتصادی، آموزشــی، بهداشتی، جنسیتی و  مرا
اجتماعی( در مناطق شــهری و روســتایی و همچنین در ســطح شهرســتان های شــش گانه استان 
گیرد. یافته های تحقیق در حوزه شاخص های مختلف  قزوین موردمحاســبه و تجزیه وتحلیل قرار 
کــه مناطق روســتایی اســتان قزویــن از منظر شــاخص های  کــی از آن اســت  عدالــت اقتصــادی حا
مختلف توزیع درآمد و شاخص های مختلف فقر در وضعیت ضعیف تری نسبت به مناطق شهری 
که ســطح دسترســی  قرار دارند. همچنین مناطق روســتایی اســتان قزوین از منظر شــاخص هایی 
کالس آموزشی را نشان  به امکانات نظام آموزشــی از قبیل ســرانه معلم، ســرانه آموزشــگاه و ســرانه 
خ باســوادی  می دهنــد در وضعیــت مناســب تری نســبت به مناطق شــهری قرار دارند. شــاخص نر
در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن پایین تــر از مناطق شــهری بــوده و از این منظر نشــان دهنده 
برخورداری نســبت پایین تری از جمعیت مناطق روســتایی اســتان در مقایســه با مناطق شــهری 

1-  عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، نویسنده مسئول
email: azizmohammadlou@soc.ikiu.ac.ir 
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از نظام آموزشــی اســت. با مقایســه مقدار شــاخص های مختلف عدالت بهداشــتی در ســال 1۳97 
که در برخی از  گذشــته منتهی به ســال 1۳97، مشخص می شــود  در مقایســه با میانگین ده ســال 
کادر پزشکی  کز توان بخشی و  شــاخص ها از جمله وضعیت دسترســی به داروخانه، آزمایشــگاه، مرا
گذشته حاصل شده است؛ اما چنین امری  کل استان نسبت به سال های  بهبود نسبی در سطح 
در ســرانه دسترســی به بیمارســتان و تخت بیمارســتانی به عنــوان یکی از مهم ترین شــاخص های 
موثر بر عدالت بهداشــتی صادق نیســت. همچنین در حوزه اجتماعی و فرهنگی، بر اســاس اغلب 
شــاخص های محاســبه شــده در ایــن حــوزه، وضعیــت برخــورداری از امکانــات و زیرســاخت های 

اجتماعی و فناورانه طی سال های اخیر در سطح استان بهبود یافته است.

کلیدی: عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت جنسیتی واژه های 

مقدمه
عدالــت؛ از مهم تریــن واژه هــا در قامــوس تمدن بشــری، محســوب می شــود و رعایــت آن از دیدگاه 
کــه هیــچ انســانی  هــر انســان ســلیم الفطــره ای، از ضروری تریــن امــور بــه شــمار می آیــد. به طــوری 
کریم یکی  )هرچنــد خود، ســتمکار باشــد( این موضوع را مورد انکار قرار نمی دهــد. عدالت در قرآن 
از هدف هــای اصلــی بعثــت انبیاء قلمداد شــده اســت. قرآن بــا صراحت به برقراری عــدل در میان 
انســان ها اشــاره می کند. دراین باره می فرماید: »ما فرستادگان خود را با دالیل روشن فرستادیم«. 
کنند و  در قرآن، میزان یعنی قوانین و مقررات عادالنه، برای این که همه افراد بشر به عدالت رفتار 

گردد )لیقوم الناس بالقسط( )هزارجریبی، 1۳90: 42(. اصل عدالت در میان بشر برقرار 

هــم فالســفه و هــم دانشــمندان اجتماعی، توجــه زیادی بــه بحث عدالــت نموده اند. عالقــه افراد 
که از  بــه عدالــت، از یک نیاز طبیعی اساســی منتج می شــود: افراد، نیازهای فــردی متفاوتی دارند 
طریــق تعامــل بــا دیگران به بهترین نحو، ارضا می شــود. این نیازها طیفــی از نیازهای اقتصادی از 
قبیل پول و امکانات مادی تا نیازهای اجتماعی- احساسی نسبتا انتزاعی از قبیل توجه و احترام 
که آیا این  شخصی را در برمی گیرد. عدالت به افراد استانداردهایی ارائه می دهد تا قضاوت نمایند 
که اغلب پیچیده هستند برآورده می شود )استیون، 1991: 189(. نیازها در محیط های اجتماعی 

بــا توجه به وجــود نظریات و دیدگاه های مختلف در حوزه عدالت، موضوع اندازه گیری و ســنجش 
ح  که سنجه ها، روش ها و رویکردهای متعددی در حوزه آن مطر عدالت نیز در زمره مواردی است 
شــده و درعین حال به عنوان یکی از مســائل مناقشــه برانگیز و جدلی محســوب می شود. از همین 
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که مرور مطالعات و تحقیقات تجربی پیرامون اندازه گیری عدالت حکایت از شــاخص های  روســت 
که بــرای اندازه گیری و ســنجش عدالت مورداســتفاده قرارگرفته اند. شــاخص های  متعــددی دارد 
کرد: شــاخص های  کلــی تفکیک  عدالــت موجــود در ادبیــات رایــج اقتصــاد را می توان به دودســته 
کــه به طــور عمــده در دو دســته شــاخص های فقــر و نابرابــری جــای می گیرنــد و  عدالــت توزیعــی 
که به بخش های خاص مانند عدالت مالیاتی یا عدالت بین نسلی در  شاخص های عدالت بخشی 

منابع طبیعی اشاره می کنند.

بــا توجــه بــه اینکــه عدالــت دربردارنــده ابعــاد و زوایای مختلــف بوده و صرفــا یک شــاخص قادر به 
تبیین تمامی زوایای آن نیســت، امروزه میزان اقبال به شــاخص های ترکیبی بیشــتر شــده اســت. 
ح  کــه در حوزه اندازه گیری عدالت و اهمیت ســنجش آن مطر امــروزه موضوع بســیار بااهمیت تری 
شــده اســت و می تواند در جهت دهی انتخاب و محاسبه شاخص های عدالت نقش داشته باشد، 
که بین عدالت و توســعه پایدار برقرار شده اســت. برنامه عمران سازمان ملل متحد  نســبتی اســت 
گزارش توسعه انسانی سال 1994، توسعه پایدار را نوعی عدالت توزیعی معرفی می کند  )UNDP( در 
گیر  کنونی و آینده از یک ســو و فرا که در آن بر تقســیم عادالنه فرصت های توســعه بین نســل های 
کید می کند. همچنین این موضوع به طور شــفاف توســط ســازمان ملل  بودن آن از ســوی دیگر تا
گرفته است. کید قرار  متحد در اهداف توسعه هزاره )MDG( و اهداف توسعه پایدار )SDG( مورد تا

کشــورها بر مبنای شــاخص ها و  بــا توجــه بــه اینکــه از یک طرف امروزه الزم اســت وضعیت توســعه 
گیــرد و از  معیارهــای موردتوافــق در اهــداف توســعه پایــدار )SDG( ســنجیده و مــورد مقایســه قرار 
طــرف دیگر شــاخص ها، معیارهــا و جهت گیری های عدالت تــا اندازه قابل توجهی در ســند اهداف 
گرفته و بــرای اندازه گیری توســعه پایــدار معرفی شــده اند، ازاین رو  کیــد قــرار  توســعه پایــدار مــورد تا
ح در اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهنمای پایه  جهت گیری ها و شاخص های مصر

گردد. ح ریزی و احصا شاخص های مرتبط با عدالت محسوب  و اصولی در طر

ج در اهداف توسعه پایدار قابل اندازه گیری  الزم به ذکر است که برخی از شاخص ها و معیارهای مندر
کاربرد چندانی ندارد؛ اما  کشــورها  کشــورها و مناطق مختلف داخل  کشــورها بوده و در داخل  بین 
مواردی از شــاخص ها و معیارهای معرفی شــده قابلیت ســنجش در مناطق و استان های مختلف 
کشــور داشــته و می تواند برای ارزیابی مقایسه ای وضعیت عدالت در یک استان در مقایسه با  یک 
گیرد. در این تحقیق تالش بر آن است تا در پرتو اسناد  کشــور مورداســتفاده قرار  ســایر اســتان های 
باالدســتی و بــا مبنا قــرار دادن مطالعات پایــه ســازمان های و نهادهای معتبــر بین المللی ازجمله 
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اهــداف توســعه هــزاره )MDG( و اهــداف توســعه پایدار )SDG( ســازمان ملل متحــد و همچنین با 
گســترش معیارها در پرتو مطالعات متعدد موجود در این زمینه، معیارها و شاخص های  توســعه و 
گشــته و از طریــق آن بــه اندازه گیــری  تبیین کننــده وضعیــت عدالــت در اســتان قزویــن شناســایی 
گردد. لذا مســئله اصلی این تحقیــق اندازه گیری دقیق تر  وضعیت عدالت در ســطح اســتان اقــدام 
وضعیت شــاخص های عدالت در اســتان قزوین اســت تا از این رهگذر تصویری از وضعیت عدالت 

گردد. در استان قزوین ترسیم 

مبانی نظری و پیشینه
که  کلی اســت  عدالت، معادل واژه Justice از ریشــه التین Ustitia در انگلیســی و فرانســه، مفهومی 
برداشت های متفاوت و فراوانی در خصوص آن وجود دارد. اندیشمندان علوم اجتماعی و انسانی 
کلمــه ارائه نموده اند  از دوران یونــان باســتان تــا به امــروز مطالب فراوانی در خصــوص معنای این 

)کیاساالر و غالمی، 1۳95: 107(.

که  ح می شــوند  در ارتبــاط بــا مفهــوم عدالــت، مفاهیمی چــون برابری، انصاف و مســاوات نیز مطر
گرفته شده اند. درواقع تحقق عدالت،  کار  گاهی با مفهومی متفاوت با آن به  گاهی مترداف با آن و 
کمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی می شود. در حقیقت،  ســنگ پایه مشــروعیت حا
که عقل جمعی همه افراد بشر، آن را مستحسن و نیکو می شمرد. عدالت  عدالت از مفاهیمی است 
به مثابه مفهومی، با ســطح انتزاع بســیار باال، از دیرباز ذهن بشــر را به خود مشغول داشته است تا 
که مباحثه درباره چیســتی عدالت، به مثابه یکی از محوری ترین ســواالت فلســفه سیاسی،  جایی 

همچنان استمرار دارد )پورعزت، 1۳80: 85(.

که خود مفهوم  کلیدی تشکیل دهنده مفهوم عدالت اجتماعی، عنصر برابری است  یکی از عناصر 
قابل درک و ملموسی است، اما از نحوه ترکیب آن با دیگر عناصر می توانیم به تعریف های مختلفی 
از مفهوم عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم. به عنوان مثال تعریفی از عدالت اجتماعی که بر مبنای 
ترکیبی از دو عنصر برابری در فرصت ها و پذیرش شایســتگی ها و قابلیت ها شــکل می گیرد با تعریف 
کاماًل متفاوت و متمایز اســت و سیاســت های  تــک عنصــری برابــری در همه امکانــات و امتیازات، 

کاماًل متفاوت و در بسیاری از موارد متضادی را در پی دارد )هزار جریبی، 1۳90: 42(. اجتماعِی 
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که به طور  کرده اند: یکی دیدگاه مبتنی بر تناسب1  به طور سنتی مفهوم عدالت را به دو صورت تفسیر 
که  کتــاب اخالق وی نســبت داده شــده اســت. دیگــری دیــدگاه برابری خــواه2  ســنتی بــه ارســطو در 
کار  افالطون در رساله گرگیاس۳ آن را تدوین کرده است. اصل تناسب برای توصیف عدالت توزیعی به 
که برونداد افراد با درونداد آن ها  می رود مانند اینکه یک موقعیت منصفانه عبارت از موقعیتی است 
تناسب داشته باشد. این رویکرد مبتنی بر تناسب شامل دو مؤلفه اقتصادی و انصاف است. رویکرد 
برابری خواه شامل دو مؤلفه نیاز و تساوی است. بین فرهنگ ها ازنظر عدالت اجتماعی تفاوت وجود 
دارد. فرهنگ های جمع گرا مثل چین بر برابری خواهی و فرهنگ های فردگرا مثل آمریکا بر فردگرایی 

کید می کنند )بشیریه، 1۳74: 6(. اقتصادی و دیدگاه های مبتنی بر تناسب تا

روســو در تبییــن عدالــت به منافع مشــترک حاصــل از ایمان، عشــق و تربیت توجــه دارد و می گوید 
کوچک، ضرورت ادامه زندگی است ولی نهادهای اجتماعی آن ها را به نابرابری های  نابرابری های 
کرده، انسان ها را از آزادی و برابری دور می سازند. در دیدگاه او مالکیت خصوصی  اجتماعی تبدیل 
گرچه عدالت را ناشــی از  کانت  از مهم تریــن عوامل نابرابری غیرطبیعی اســت )روســو،1۳54: ۳4(. 
کشــف آن از طریق تعقل و  قــرارداد اجتماعــی می دانســت؛ اما به گونــه ای به حقوق طبیعــی و لزوم 
مبــارزه با نفس باور داشــت. او مالکیت عمومی زمین، تقســیم قوا و حــذف امتیازهای موروثی را از 

مظاهر حقوق طبیعی می دانست )همان: 185(.

که بااهمیتی  که عدالت، یکی از اصطالحات مبنایی سیاســت و اخالق اســت  کمپیل معتقد اســت 
عالم گیر در همه نظریه های سیاســی و اجتماعی، نقش محوری دارد. اعتبار جهانی آن به توســعه 
که دســت یابی بــه تعریف واضح و  کاربردی انجامیده  ح هــای  مجموعــه متنوعــی از تحلیل هــا و طر
دقیــق دربــاره آن را دشــوارتر ســاخته اســت؛ ازاین رو، عــدم توافق بســیاری درباره معنــای عدالت و 

مصادیق اعمال عادالنه و ناعادالنه به وجود آمده است )همان: 86(.

که فرد از سر نفع طلبی به آن ها رضایت داده  به نظر هابز، عدالت عبارت است از عمل به تعهداتی 
که متاثر از اندیشــه هابز و الهام بخش مکتب  اســت. پس اســاس عدالت، قرارداد اســت. هیوم نیز 
اصالت فایده بود، عدالت را در تامین منافع متقابل می دید. مســئله عدالت، اصال در جایی پدید 
کار باشــد. از همیــن رو مردم می توانند، دربــاره عمل عادالنه  کــه منافــع و اختالف آن ها در  می آیــد 

به توافق وضع قرارداد برسند؛ چنین قراردادی باید، با توجه به نفع فردی، عادالنه تلقی شود.

1-  Proportionality
2-  Egalitarianism
3-  Gorgias
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مارکس دو نوع عدالت را برای دو نوع جامعه ترسیم می کند: الف( عدالت در جامعه سوسیالیستی 
کمونیســتی. نظریــه مارکــس بــرای جامعه سوسیالیســتی بــه این صورت  و ب( عدالــت در جامعــه 
کــه در آن مالکیــت، ســرمایه داری و اســتثمار از بیــن رفته اســت. یعنی توزیــع زمانی عادالنه  اســت 
کند. هرچند برخی از نابرابری ها در این  کارش در تولید دریافت  که هر فردی به اندازه ســهم  اســت 
نظــام همچنــان وجــود خواهند داشــت. ازنظر دورکیم نیز مســئله مبــارزه طبقاتــی و بی عدالتی در 
توزیع قدرت در نظام ســرمایه داری دارای اهمیت اســت. ازنظر او تقسیم کار هنگامی اخالقی است 
کل جامعه  کنند و از تعهــدات خــود در مقابل یکدیگــر و  کــه افــراد بــا خویشــتن داری باهم برخــورد 
که افــراد از فرصت های برابر، برای دســتیابی به  کنــار هنگامی عادالنه اســت  گاه باشــند. تقســیم  آ

پایگاه های اجتماعی برخوردار باشند )قاسمی و همکاران، 1۳89: 117(.

کــه شــاخص ترین نظریــه عدالــت اجتماعی غربــی در دهه هــای اخیر اســت، بر  نظریــه عدالــت رالــز 
توافــق قــراردادی به صــورت پایــه و اســاس تشــخیص اصول عدالــت تکیه می کنــد. او هیــچ تلقی و 
تصــور پیشــینی از عدالــت عرضــه نمی دارد و محتوای اصــول عدالت را به توافق حاصل شــده میان 
کتــاب نظریه عدالت  که خودش در مقدمه  افــراد در »وضــع نخســتین» موکول می کنــد. همان طور 
که به وســیله متفّکرانی  تصریح می کند، اندیشــه او ارتباط محکمی با ســنت قرارداد اجتماعی دارد 
کامل تر و پیشــرفته از  گرفته شــده اســت و او درصدد ارائه مدلی  کانت پی  ک، روســو و  نظیر جان ال
کتاب نظریه ای درباره  که از مشــکالت تقریرهای قبلی مصون باشــد؛ اما آنچه در  این  رویکرد اســت 
عدالــت موردتوجه رالز اســت، رســیدن بــه »عدالت به مثابه انصاف« اســت. رالز دربــاره عدالت ابراز 
که برداشــت او از عدالت به مثابه انصاف مناســب ترین مبنای اخالقی را برای یک جامعه  می دارد 
کتاب رالز در پی پایه ریزی این مبنای اخالقی است؛  دموکراتیک تشکیل می دهد. بنابراین در این 
گرچه او این ایده را بســط نمی دهد. برای رســیدن به اصول عدالت رالز از ابزاری اســتفاده می کند  ا
کاماًل اخالقی هســتند. مدعای اصلی در ســنت قرارداد اجتماعی را می توان در یک جمله بیان  که 
کــرد: اجتماعــات و نهادهــای سیاســی نظیر دولت و قوانیــن آن از یک توافق نخســتین میان افراد، 

که توجیه کننده همین نهادها نیز هست )هزار جریبی، 1۳90: 50-49(. شکل می گیرند 

کید متون جدید در مســئله عدالت بر توزیع امکانات اولیه شــامل حقوق، آزادی ها،  آمارتیاســن تا
که تبدیل امکانات اولیه  فرصت ها، درآمد، ثروت، عزت نفس را متذکر می شــود ولی می گوید ازآنجا
به آزادی انتخاب میان شقوق مختلف ترکیب عملکردها و دستاوردها برای افراد مختلف متفاوت 
اســت برابری در داشــتن امکانات اولیه ممکن اســت با نابرابری های جدی همراه باشــد. از سویی 
قابلیت افراد در اســتفاده از امکانات متفاوت اســت. یک فرد معلول باوجود امکانات اولیه بیشــتر 
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کــه در مقابل بیماری ها آســیب پذیرتر اســت، علی رغم  کمتــری برخــوردار اســت و فردی  از قابلیــت 
کمتری برخوردار می شود. این امر در زمینه اقتصاد  دارا بودن موادغذایی بیشتر و بهتر از سالمتی 
کشــورهای مختلــف نیــز مصــداق دارد. همچنیــن دو فــرد باقابلیت هــای یکســان و حتــی اهــداف 
یکســان ممکــن اســت دســتاوردهای متفاوتی داشــته باشــند. از دیدگاه ســن، باید عدالــت را فراتر 
از امکانــات اولیــه و عوامــل تاثیرگــذار بر رفاه و حتــی علل قابلیت های اشــخاص دانســت. ازنظر او، 
کافی نیســت.  کامال  گرچــه بــرای توجه به عدالــت جنبه محــوری دارد ولی  چشــم انداز قابلیت هــا، 
او قضــاوت عادالنــه در ارزیابی امکانات و نتایج جهت دســت یابی به عدالت را نیز الزم می شــمارد. 
که نیازها متفاوت اســت نمی توانــد نیازها را به طور  در دیــدگاه ســن، برابــری امکانــات اولیه، زمانی 
یکســان بــرآورده ســازد. همچنین به علت اینکه نمی تــوان وزن برابری به رفاه افــراد داد، نمی توان 
کردن رفاه جمعی را یکی از مقتضیات برابری دانســت. وی دفاع از نابرابری را درصورتی که  کثر  حدا
که  ح می کند و معتقد اســت  کارایــی یا به افزایش انگیزه ارتقــا و اهداف می انجامد مطر بــه افزایــش 
گــر به افراد تواناتر قابلیت های بیشــتری در اداره حکومت داده شــود به نفــع همگان خواهد بود.  ا
کــه بــا تقســیم ناپذیری فرصت هــای اقتصادی همراه اســت،  کــه فناوری  در مثالــی دیگــر می گویــد 
می تواند به خاطر نیل به اهداف جمعی با عدم تقارن عملیاتی فوق همراه باشد. او این حرف رالز 
که هر فرد برای  که اعطای امکانات بیشتر به افراد ماهرتر غیرعادالنه نیست به شرطی  را می پذیرد 

رقابت فرصتی برابر داشته باشد )رستمی،1۳84: 294(.

که هرکدام ناظر بر رویکــرد و دیدگاهی خاص  در حــوزه عدالــت نظریه های متعدد ارائه شــده اســت 
نسبت به موضوع عدالت است. این امر را می توان ناشی از ظهور نظریات بسیار و مختلف یا شاید 
گونه هایی در ایــن زمینه نموده  که دانشــمندان را ملزم بــه ارائــه  متناقــض در ایــن حــوزه دانســت 
که در خصوص عدالت از منظر رویکردهای مختلف ارائه شده است،  است. ذیال نظریات متعددی 

موردبحث قرارگرفته است.

کارآمدی نظریه های عدالت از منظر معیار نیاز و 
کارآمدی، مسئولیت  کونو )200۳( با بررســی نظریات عدالت توانســته بر اســاس 4 محور اصلی نیاز، 
کلی از مجموعــه تعاریــف و دیدگاه ها در حوزه عدالــت پژوهی را  فــردی و زمینــه یــک تقســیم بندی 
گی اصلی  کــه ویژ ارائــه دهــد. دســتۀ اول نظریات بــا معیار برابری و نیاز، شــامل نظریه هایی اســت 
که به  آن ها توجه به رفاه پایین ترین اقشــار جامعه اســت. این نظریه ها از ســوی دیگر از معیار نیاز 
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گرایی، قــرارداد اجتماعی رالز و  گرفته اند. تســاوی  دنبــال ارضــای برابر نیازهای اولیه اســت، الهــام 
کونو در دســته دوم طبقه بنــدی خود را بر مبنای  مارکسیســم در زمــره ایــن طبقه بندی قرار دارند. 
که بســیاری از شــواهد نشــان دهنده این مطلب هستند  کرده و تصریح می کند  کارا مدی بنا  معیار 
کــه در این  کــه مــردم بیشــتر بــه پیامدها در ســطح اجتماعــی و نه فــردی توجه می کننــد. نظریاتی 
کلی تخصیص یا  که توجه به نتایج  ح شده اند مبتنی بر تسهیم دارایی است به گونه ای  بخش مطر
که نظریات این بخش با محوریت  کرد  تمهیدات دارایی ها را منعکس می کند. همچنین باید اشاره 
گرا یا سنتی  که همه آن ها را می توان منشعب از اخالق نتیجه  مطلوبیت گرایی و اقتصاد رفاه است 

کید دارد دانست. که بر نتیجه و عاقبت تا در فلسفه و اقتصاد 

که بر  که بــا یکدیگــر معیار انصــاف را  دســته ســوم بــا معیار مســئولیت فــردی بیانگر نظریاتی اســت 
اســاس تناســب و مسئولیت فردی اســتوار است شــکل می دهند. خط اصلی این دسته وابستگی 
که  کونو، تصورهای تناســب و استحقاق  مفروض تخصیص منصفانه بر اعمال فردی اســت. از نگاه 
شالوده اصلی این طبقه شمرده می شوند فرزندان فکری دو سنت فلسفی هستند: نظریه عدالت 
ک. دســته چهارم نیز با معیار موقعیت و  توزیعی ارســطو و نظریه قانون شایســتگی طبیعی جان ال
کانون اصلی مباحث آنان نفی وجودی نظریه ای جهان شــمول  که  زمینه نظریاتی را در برمی گیرند 
در بــاب عدالــت و توجه به زمینه هــای اجتماعی هر جامعه به مثابــه تعیین کنندگان اصلی اصول و 
گروه های مرجع  معیارهــای عدالت اســت. از منظر آن ها این چندگانگــی در تعاریف به دلیل وجود 
گروه ها در  که باعث می شــود هر یــک از آن  مختلــف در ارزیابــی و به کارگیری تعریف از عدالت اســت 

شرایط خاص زمانی و مکانی قضاوت ها و نتایج مختلفی را داشته باشند )کونو، 200۳(.

نظریه های عدالت از منظر مبانی فلسفی
که توســط جیمز پی.اســتربا ارائه شــده اســت، 6 مکتب مهم فلسفه سیاسی  در این  گونه شناســی 
غرب از جمله لیبرالیســم، سوسیالیسم، لیبرال دموکراســی، اجتماع گرایی، فمینیسم و فرانوگرایی 
گرفتــه اســت. ارائــه نظریــه ای در خصوص عدالــت بدون توجــه به تبییــن مبانی  موردبررســی قــرار 
فلســفی، موجــب انحــراف در نظریــات و یــا ظهــور تناقضاتــی در آن هــا خواهد شــد. از ســوی دیگر، 
گرفتن مبانی فلســفی، ممکن  اســتنباط از نظریــه در اجــرا و شــناخت اقتضائات آن، بــدون در نظر 
گردد و هــدف آن را  اســت بــه اســتخراج روش ها یــا شــاخص هایی معارض بــا ماهیت نظریه منجــر 

تامین ننماید.
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ح جنبه هــای مغفــول نظریه را  که امــکان طر گونه شناســی مبانــی فلســفی این اســت  مزیــت دیگــر 
به صــورت منطقــی فراهــم مــی آورد. ایــن نــگاه تحلیل جامعــی از همه جوانب فلســفی نظریــه ارائه 
غ از  خواهــد داد. از طــرف دیگــر ایــن زاویــه دیــد، فضــای مقایســه دقیــق و فلســفی نظریــات را فــار
کاربردی یــا ظاهری ایجاد نموده و همگونی یا عدم همگونی نظریات را به خوبی  فیلترهــای ذهنی 
ح شــدن نظریه ای جدید  که در صورت مطر تبییــن می کنــد همچنین ایــن امکان را فراهم مــی آورد 
گونه شناسی به صورت  کنار سایر نظریات، آن را تحلیل نمود. به عبارت دیگر این  بتوان به راحتی در 

غ از وضعیت موجود نظریات، به آن ها می پردازد. قیاسی طراحی شده است و فار

گونه شناســی نظریه های عدالــت از منظر مبانی فلســفی عبارت اند از: بعد معرفت شناســی،  ابعــاد 
بعــد انسان شناســی و بعــد ارزش شناســی )واعظــی، 1۳88(. معرفت شناســی را نظریــه معرفــت نیز 
کــه مســائل معرفت شناســی را به طــور منظــم و مســتقل موردبحــث  کســانی  می گوینــد. نخســتین 
ک و الیب نیتس هســتند )حســین زاده، 1۳85، 15(. معرفت شناســی علمی  قــرار دادنــد، جــان ال
که  کــه دربــاره معرفت های انســان و ارزشــیابی انــواع آن ها بحــث می کنــد. پیش فرض هایی  اســت 
که چگونه می توان  رویکردى معرفت شناختی به عدالت را بیان می دارند، به این نکته اشاره دارند 
کــرد )نــوروزی، 1۳82: 99(. در  بــه درک عدالــت پرداخــت و نتیجــه آن را به صــورت دانــش منتقــل 
کرده اند: عقــل، حس، وحــی و الهام،  معرفت شناســی ابزارهــای مختلفــی بــرای درک عدالــت ذکــر 
که مهم ترین آن ها عقل و حس هســتند )حسین زاده،  شــهود و مکاشــفه، تجربه دینی و مرجعیت 
1۳85: 109-107(. از منظــر معرفت شــناختی برخــی عدالــت را عینــی پنداشــته و بــرای آن حقیقتی 
که برای رســیدن به مطلوب  قائــل هســتند در مقابــل برخی هم آن را ســاخته ذهن بشــر می دانند 
کرده اســت. رالز، قرارداد اجتماعی را مبنای معرفت شــناختی در شناخت و رسیدن به  خود، وضع 
عدالــت می دانــد )خزاعــی، 1۳82: 75(. نظریه پردازانی همانند رالز قائل به اصــول ثابت عدالت در 
که  کانتکسی دانسته  سراســر تاریخ هستند و اندیشــمندان دیگری نظیر والتزر، عدالت را مقوله ای 

نقش نهادهای اجتماعی از جمله عرف، قوانین و ... در آن پر رنگ است.

که ارزش ها را مطالعه می کند در این حوزه،  ارزش شناســی قلمروی از مباحث نظری فلســفه اســت 
پرســش هایی از قبیــل چیســتی ارزش و رابطــه ارزش بــا واقعیت هــا )ذهنیت و عینیــت در ارزش ها( 
ثبــات و تغییــر در ارزش ها و سلســله مراتب ارزش ها موردبحث قرار می گیــرد. عدالت همواره به منزله 
ارزشی اخالقی و اجتماعی و حتی برترین ارزش اخالقی و اجتماعی مطرح بوده است؛ بنابراین یکی 
از ابعــاد مهــم مســئله عدالت بعــد ارزش شــناختی آن خواهد بــود. مبانی ارزش شناســی به تحلیل 
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محمــوالت اخالقــی و مفاهیم ارزشــی ماننــد خوب، بد، باید، نباید، درســت و نادرســت می پردازند 
)واعظی، 1۳88: 4۳(. اینکه چرا عدالت برای انســان یک هدف و آرمان مطلوب اســت. این ســوال 
نســبت تنگاتنگی به مبانی انسان شناســی دارد و در حقیقت مطلوبیت عدالت را روشــن می ســازد. 
اندیشمندان لیبرال، وجود یک نظم اولیه در جامعه برای جلوگیری از تعدی افراد را دلیل معقولیت 
عدالت می دانند. در نظریه قدمای فالسفه، عدالت یک فضیلت و خیر اجتماعی دانسته شده است 
اما در متأخرین فالسفه غرب، عدالت فاقد ارزش بوده و خیر اجتماعی محسوب نمی شود )واعظی، 
1۳88:۳5(. رابطــه عدالــت به عنــوان یک ارزش با ســایر ارزش های اجتماعی در نگاه اندیشــمندان 
و نظریه پردازان عدالت، بســیار متفاوت اســت. در نگاه لیبرال ها، اساســا عدالت همان آزادی است 
که آزادی را عین عدالت می داند و هر نوع عدالت به معنای دخالت در آزادی را نفی  همانند هایک 

می کند. به عبارت دیگر، وی عدالت نافی آزادی را بی معنا می داند )همان: ۳61(.

گزاره هــای توصیفــی- تبیینــی مدلــل دربــاره واقعیت  مــراد از مبانــی انسان شــناختی، آن دســته از 
که به لحاظ نقش محورِی تبیین و ترسیم سیمای انسان در هر نظریه عدالت،  وجود انسان است 
که  ســنگ بنای هرگونه تبیین و تجویزی از چیســتی حقیقی عدالت است. البته باید توجه داشت 
کل نگر اســت و قلمرو آن را مجموعه  منظور از انسان شناســی در مباحث فلســفی، انسان شناســی 
کالن ناظر به انســان تشــکیل می دهد و نه انسان شناســی جزئی نگر. شــناخت انســان در  مســائل 
نظریه پردازی و بررســی فلســفی نظریات عدالت بســیار حائز اهمیت اســت. بدون شــناخت انسان 
نمی تــوان اســتعدادها و نیازهــای او را شــناخت و اســتعدادها را شــکوفا و نیازهــا را به درســتی ارضا 
کرد و درنهایت هرگز  نمود. بدون این شناخت، نمی توان برای انسان هیچ نوع برنامه ریزی تربیتی 

نمی توان، تکالیف وظایف و نیز بایدها و نبایدهایش را تعیین نمود )واعظی، 1۳87:5(.

نظریات عدالت از منظر بیرونی یا درونی
نــگاه بــه عدالت به مثابه امری بیرونی یا درونی، منشــا نوعی تقســیم بندی در بین نظریات عدالت 
که دیدگاه نظری دو نماینده شاخص این جریانات، یعنی افالطون و راولز این تقسیم بندی  است 
که بــر منطق وضعیت1  را شــفاف تر نشــان می دهــد. افالطــون در مقابل برداشــت بیرونــی از عدالت 
گروه ها، انســان ها، وضعیت جوامع و ...  منطبــق اســت و بــه جایگاه وضعیت یا جــا و مکان افراد و 
کنش و سخن و دعوی آن ها با توجه به چگونگی وضعیتی  توجه دارد و همین طور، در باب رفتار و 

1-  logic of situation
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که در آن واقع شده اند، برداشت داخلی/ درونی را از عدالت ارائه می دهد. بر این اساس، مقوله ای 
کمال ذاتی و  گیرد. ازنظر سقراط و افالطون، عدالت  درونی به نام نفس انسان باید محور بحث قرار 
کمال باید تحقق یابد و قربانی تفسیر فردی و جمعی نشود.  درونی نفس است و درهرصورت، این 
بــر ایــن اســاس، افالطون بــه دنبال علت و سرچشــمه »بود« و نه صرفا نشــانه و عالیــم نموده ای از 

که می داند نمودها نیز وجود دارند. واقعیات عدالت است و آن 

که افرادی  اما عدالت از نظر را ولز در بنیاد خود به وضعی اولیه و متناســب و قراردادی اشــاره دارد 
عاقــل و آزاد و انتخاب گــر در آن حضــور دارنــد و در خصوص اصول اولیــه و از آن جمله اصول عدالت 
بــه توافق می رســند. بنابراین عدالت به طور اساســی اشــاره به تحقق فرضی یا غیــر فرضی واقعیتی 
که این قالب بیرونی وضعیتی  گفت  که به مثابه بســتر و قالب عمل می کند. البته باید  بیرونی دارد 
بی هویت و بی شــکل نیســت؛ بلکه مناســب و خاص و به تعبیری، منصفانه اســت؛ اما درعین حال 
توافقی نیز هســت؛ یعنی بســیاری از اشــخاص و افراد آزاد و انتخاب گر در شکل گیری آن نقش دارند 

)یونسی، 1۳85(.

پیشینه و ادبیات تجربی
کشــور انجام  ج  در حــوزه عدالــت و ابعاد مختلــف آن به طورکلی مطالعات متعددی در داخل و خار
که هرکدام بر بعدی خــاص از عدالت نظر داشــته اند. عمومًا مطالعــات انجام یافته در   یافتــه اســت 
که  کلی تقســیم بندی نمود. دســته اول مطالعاتی هســتند  حوزه عدالت را می توان در ســه دســته 
کتورهای  کید دارند. در دســته دیگری از مطالعــات عوامل و فا بــر ســنجش و اندازه گیــری عدالت تا
گرفته اند و دســته ســوم از مطالعــات نیز به بررســی اثــرات و نتایج  موثــر بــر عدالــت موردبحــث قــرار 
عدالــت در جامعــه پرداخته انــد. مطالعــه حاضر تا انــدازه قابل توجهی در دســته اول و همچنین با 
توجه به اهداف تحقیق در دسته دوم قرار می گیرد. ازاین رو در این قسمت به نتایج مرتبط ترین و 

به روزترین مطالعات انجام یافته در این دو حوزه اشاره شده است.

مطالعات داخلی
نصیــری )1۳97( در مطالعــه ای بــا عنــوان »تحلیل نابرابری هــای فضایی توزیع خدمات شــهری با 
رویکرد عدالت فضایی با اســتفاده از مدل ویکور )مطالعه موردی شــهر قزوین(« با توجه به مفهوم 
کنین نواحی  کنش جمعیت و توزیع خدمات و دسترسی مناسب سا عدالت فضایی، ارتباط بین پرا
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19گانه شــهر قزوین از خدمات عمومی شــهری را بررسی نموده است. نتایج بیانگر تفاوت معنی دار 
در رضایتمندی شهروندان در زمینه متفاوت بودن توزیع فرصت ها و دسترسی به خدمات شهری 
کاربری های توزیع شده  اســت؛ بنابراین توزیع خدمات شــهری مناسب با نیازهای نواحی ناست و 

در نواحی شهری مورداستفاده شهروندان ناست.

پیله فروش )1۳85( در تحقیقی با عنوان »مقایســه وضعیت عدالت در مناطق روســتایی و شهری 
اســتان قزوین در ســال های 1۳77-1۳80« با اســتفاده از شــاخص های ضریب جینی، هرفیندال، 
شــاخص های نابرابــری دهک هــا، نســبت هزینــه دهک هــا، خــط مطلــق فقــر و شــاخص ترکیبــی 
ساخته شــده به مقایســه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روســتایی و شــهری اســتان قزوین 
که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق  در ســال های 1۳77-1۳80 پرداخته و نشــان داده اســت 

کشور است. کل  شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری 

افروز و همکاران )1۳96( در مطالعه ای با عنوان »ســنجش عدالت فضایی به منظور دسترســی برابر 
که میزان عدالت  به فرصت های اجتماعی )نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین(« نشان داده اند 
در دسترســی بــه نیازهــای اولیه تا حدی مطلوب بــوده ولی پایین بودن دسترســی به فرصت های 
اجتماعــی در شــاخص های حــق حضور در شــهر و حق متفــاوت بودن تا حــدودی از میزان عدالت 

کاسته است. فضایی در محدوده موردمطالعه 

نظــم فــر و همــکاران )1۳96( در مطالعــه ای تحــت عنوان »ســنجش نابرابری هــای فضایی مناطق 
که مناطق  شهری از منظر عدالت اجتماعی )مطالعه موردی مناطق ده گانه تبریز(«، نشان داده اند 
کامال برخوردار و مناطق 6 و 8 از این لحاظ فاقد حداقل برخورداری می  باشند. بر این اساس  1 و 10 
منطقــه 4 به عنــوان منطقــه برخــوردار و مناطــق 7، 2، ۳ و 5 نیــز به عنــوان مناطق نیمــه برخوردار 
شــناخته شــدند. یافته های حاصل از این پژوهش، عدم انطباق توزیع خدمات عمومی در سطح 
کمترین ســطح عدالت فضایی را نشــان می دهد؛ بنابراین مدیریت شــهری ما در  مناطق، حتی با 

شهر تبریز، نیازمند توجه به مناطق محروم از شاخص  های خدمات عمومی است.

حافــظ نیــا و همــکاران )1۳94( در تحقیقــی بــا عنــوان »طراحــی الگوی ســنجش عدالــت فضایی، 
کشــور پرداخته اند.  مطالعه موردی: ایران« به طراحی الگوی عملیاتی ســنجش عدالت فضایی در 
گرفتن نقش مثبت و منفی عوامل هشت گانه و شاخص های  که با در نظر  یافته ها نشان داده است 
کامپیوتری می توان به ســنجش مســتمر عدالت فضایی در  مربــوط بــه آن ها در قالب یــک نرم افزار 

کشور دست یافت.
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ســید نورانی و خاندوزی )1۳91( در تحقیقی با عنوان »مبنای نظری ســنجش عدالت اقتصادی در 
اســالم« از میــان تعاریف متعدد عدالت، با تکیه بر منابع اســالمی، تعریف جامع تــر را برگزیده و چهار 
کــه عبارت اند از: حقــوق مبادالتی،  زیرمجموعــه بــرای مفهــوم عدالــت اقتصادی معرفــی نموده اند 
حقوق بازتوزیعی، حقوق تولیدی و حقوق مصرفی. شواهد قرآنی هر یک از اجزا نیز ارائه شده است.

داداش پور و رستمی )1۳90( در تحقیقی با عنوان »سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی 
کارایی در شــهر یاســوج« به تعیین شــاخصی  شــهری بر اســاس توزیع جمعیت، قابلیت دسترســی و 
یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری پرداخته اند. نتایج یافته  ها 
کنین به خدمات شهری و ضریب  از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی سا
موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی  عدالتی  ها در میان بلوک های شهری است. به طوری که 
که  میــزان ســنجش عدالــت فضایی محله  های مرکزی   و جنوب  شــرقی شــهر، باالتر از میانگیــن بوده 
به نوعی، نســبت به جمعیت خود برخورداری بیشــتری از خدمات داشــته درحالی که این نسبت در 
کمتر  که بیانگر برخورداری  کمتر از میانگین بوده  محله  های غرب، شــمال شــرق و شمال   غرب شهر، 

که نشان از »دوگانگی شهری« در یاسوج است. این محالت نسبت به جمعیت آن هاست 

ترکمــن نــژاد و همــکاران )1۳91( در تحقیقــی بــا عنــوان »ارزیابــی شــاخص های عدالت در ســالمت 
در ایــران« بــا مــرور منابع ملــی و بین المللــی، جهت ارزیابی شــاخص های عدالت در ســالمت، ابزار 
جدیــدی تولیــد و با اســتفاده از نظرات خبرگان معتبر نموده اند. ســپس با اســتفاده از ابزار مذکور، 
شــاخص های 52گانه عدالت در ســالمت را مورد ارزیابی قرار داده اند. ارزیابی شاخص های عدالت 
که از بین 52 شــاخص، 6 شــاخص امتیاز الزم برای اینکه به عنوان  در ســالمت نشــان داده اســت 
کســب نکردنــد. مبتنی بــر یافته ها  شــاخص ملــی عدالــت در ســالمت مورداســتفاده قــرار بگیرنــد، 
کسیناسیون وضعیت  که تعدادی از شــاخص های ضروری مانند پوشــش وا پیشــنهاد شــده است 

مسکن می تواند به این شاخص ها اضافه شود.

طبیبیــان و شــکوهی )1۳89( در مطالعــه ای به منظــور تدویــن چارچوبــی بــرای ارزیابــی عدالــت 
ح هــای شــهری معیارهای منبعــث از دو دســتگاه تحلیلی مبتنی بر اندیشــه های  اجتماعــی در طر
جــان راولــز و دیویــد هــاروی را به عنــوان چارچــوب نظــری خــود بــرای ســنجش عدالــت اجتماعی 
ح منظر شــهری محله خوب بخت  برگزیده انــد و بــر اســاس آن، بــه ارزیابی عدالت اجتماعــی در طر
ح  کــه این طر منطقــه 15 شــهرداری تهــران پرداخته انــد. یافته هــای ایــن تحقیق، نشــان می دهد 

کامل متضمن تامین عدالت اجتماعی باشد. نتوانسته است به طور 
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مطالعات خارجی
اســچراد تیچلــر )٢٠١٧(، در مطالعــه ای بــا عنــوان »عدالــت اجتماعــی در اروپا« شــاخصی ترکیبی از 
عدالت اجتماعی ارائه داده  اســت. وی برای ســنجش عدالت از شــاخصی متشــکل از شــش معیار 
کار، انســجام اجتماعی، عــدم تبعیض ســالمت و عدالت بین  آمــوزش عادالنــه، دسترســی به بــازار 

نسلی بهره برده است.

کشــورهای  کادر و پودرافــک )٢٠١5( در مقالــه ای بــا عنــوان »جهانی ســازی و عدالــت اجتماعــی در 
که مبتنی بــر پنج زیر  OECD« بــه محاســبه شــاخصی ترکیبــی برای عدالــت اجتماعــی پرداخته اند 
کار، انسجام اجتماعی و  شــاخص پیشــگیری از فقر، دسترسی عادالنه به آموزش، مشارکت در بازار 

برابری و عدالت بین نسلی است.

انســته ویــس )٢٠١٣( در تحقیقــی با عنــوان »دیده بانی عدالــت بین المللی« شــاخصی ترکیبی برای 
کــه مشــتمل بر شــش بعــد عدالــت توزیعــی، عدالت  محاســبه و اندازه گیــری عدالــت ارائــه داده انــد 
عملکرد، فرصت های برابر، برابری درآمد، عدالت رویه ای و عدالت بین نسلی استفاده نموده است.

کشــور زامبیا با بهره گیری از ســه رویکرد مورد به  نیلســون )2010( به بررســی نابرابری چندبعدی در 
مــورد، رویکــرد تجمیعی و رویکــرد غیر تجمیعی پرداخت. در این مطالعــه، از داده های خانوارهای 
ج، آمــوزش، ســالمت و زمین اســتفاده شــده اســت. نتایج  کشــور زامبیــا در چهــار مشــخصه مخــار
که ســطح و تغییرات نابرابری های غیر پولی در تقابل با نابرابری  به دســت آمده نشــان داده اســت 
که  ج هســتند. عالوه بر این، ارزیابی یک شــاخص چندبعدی، شــواهدی را نشان داده است  مخار

ابعاد بهزیستی یکدیگر را با توجه به نابرابری جبران و تقویت می کنند.

دیکانس و لوگو )2009( با اســتفاده از یک تعمیم چندبعدی ضریب جینی حســاس به همبســتگی 
کمک  گرفتند و به  ج، سالمت و آموزش اندازه  1، نابرابری بهزیستی را برای روسیه در سه بعد مخار
کردند. نتایج به دســت آمده  توابــع ارزیابی اجتماعی اصولی آن ها، دو شــاخص نابرابری اســتخراج 
که نابرابری درآمدی، ابتدا حدود 15 درصد افزایش می یابد و بعد از بحران مالی، به طور  نشان داد 
کاهش و سپس مجددا در سال 200۳ افزایش پیدا می کند؛ و در مقابل، نابرابری بهداشتی  مداوم 

در طول دوره افزایش می یابد؛ درحالی که نابرابری آموزشی نسبتا پایدار باقی مانده است.

کشــور  ج مصرفــی ماهانــه خانوارهــای 1۳۳1  کیتــا و میاتــا )2008( بــا اســتفاده از داده هــای مخــار ا
اندونزی اثر مناطق شهری- روستایی (شهرنشینی) و تحصیالت را به عنوان عوامل اصلی نابرابری 
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که بخش شــهری با ســطح ســواد  هزینــه موردبررســی قــرار داده اند. نتایج آن ها نشــان داده اســت 
کل داشته است. باالتر، سهم معناداری را در نابرابری 

وی مارک )2004( برای اندازه گیری نابرابری چندبعدی، یک رویکرد هنجاری ارائه داد و در آن، به 
بحــث و آزمــون رویکردها و روش های موجــود پرداخت. تعمیم های چند متغیــره روش های مورد 
که از ارزیابی اجتماعی ترتیبات توصیف  اســتفاده برای ســاختن شاخص های نابرابری تک متغیره 
ک و شــاخص جینــی تعمیم یافته را  کلم پوال شــده اند، اصــول موضوعــه چنــد متغیره اتکینســون، 

موردبحث قرار داد.

کا )2001( در تحقیقــی بــا عنــوان آزمــون تئــوری عدالــت جهانــی راولــز ایــن تئــوری را در میــان  پاهــا
کشــور و  کرد. نتایج این تحقیق، ارتباط تنگاتنگ فرهنگ هر  کشــور جهان بررســی  دانشــجویان 7 
کمیت حقوق لیبرال و پذیرش آن  حقوق و قوانین پذیرفته شــده آن ها بود. این تحقیق، فرض حا

بر اساس اصل قراردادگرایی در عرصه بین المللی را زیر سوال می برد.

روش شناسی
کاربردی و از نظر روش تحقیق نیز این تحقیق در زمره  ایــن تحقیــق از نظر هدف در زمره تحقیقات 
تحقیقات توصیفی و پیمایشــی محســوب می شود. با عنایت به پیچیده بودن و چندبعدی بودن 
کــه بتواند تصویر واقعی تــر و ملموس تری از  موضــوع عدالت، انتخاب ســنجه و معیارهای مناســب 
آن را نشان دهد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. دراین تحقیق برای انتخاب شاخص های 

مناسب مراحل زیر طی شده است:

مرحلــه اول: بررســی نظام منــد منابــع و مســتندات موجــود در حــوزه عدالــت و شــاخص های   
ح در حوزه عدالت، به منظور  گرفتــن آرا و دیدگاه های مختلف مطر اندازه گیــری عدالت و در نظر 

عمق بخشیدن به نگاه تیم تحقیق.
مرحلــه دوم: احصــا و شناســایی دامنــه وســیعی از شــاخص ها و معیارهــا در حوزه هــای و ابعــاد   

مختلف عدالت تحت عنوان فهرست یا لیست اولیه شاخص ها بر اساس مرور تجارب اجرایی و 
تحقیقاتی مرتبط با سنجش عدالت.

مرحلــه ســوم: انتخــاب شــاخص ها و معیارهــای عملیاتــی و اجرایــی از میــان فهرســت اولیــه   
شــاخص ها بــا هماهنگــی و همفکری متخصصین و مســئولین دســتگاه های اجرایی )ســازمان 
پژوهشــکده  آینده نگــری،  و  توســعه  پژوهش هــای  و  آمــوزش  مرکــز  برنامه ریــزی،  و  مدیریــت 

آینده پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( و دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(.
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مرحله چهارم: نظرسنجی از متولیان و خبرگان در خصوص اهمیت وزن شاخص ها با استفاده   
از ابزار پرسشنامه.

مرحلــه پنجــم: تعیین وزن و اهمیت شــاخص ها بر اســاس نظر خبرگان و متولیــان امر و غربال و   
که از نظر خبرگان از اهمیت باالتر از حد متوسط قرار دارند. انتخاب شاخص هایی 

مرحلــه ششــم: تهیــه و تدویــن شناســنامه شــاخص ها و معیارهای منتخــب بــرای اندازه گیری   
عدالت در حوزه ها و ابعاد مختلف.

گرفته شــده بــرای عدالــت )اقتصــادی، آموزشــی، بهداشــتی و  بــا توجــه بــه ابعــاد متفــاوت در نظــر 
جنســیتی( و ارتبــاط نهادهــای مختلــف اجرایی با هــر یک از این ابعــاد از یک  طــرف و به منظور در 
گرفتــن نظرات تخصصــی نهادهای مختلف از طــرف دیگر، برای انتخاب نمونــه به نهادهایی  نظــر 
کل  چون ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان، ســازمان امور اقتصادی و دارایی اســتان، اداره 
آموزش وپــرورش اســتان، دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان، دانشــگاه بین المللی امــام خمینی )ره( 
و دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن مراجعه شــده اســت. در این راســتا از 20 نفــر از افراد دارای شــرایط 
فوق الذکــر به عنــوان حجــم نمونــه در پانــل خبــرگان مرتبط بــا پاالیــش و تعیین وزن شــاخص های 
گرفتند. نتیجه پاالیش و غربال شــاخص ها منجر به شناســایی 122 شــاخص  عدالــت مدنظــر قــرار 
مشــتمل بــر 15 شــاخش در حــوزه عدالــت اقتصــادی، 2۳ شــاخص در حــوزه عدالــت آموزشــی، 20 
شــاخص در حوزه عدالت بهداشــتی، 10 شــاخص در حوزه عدالت جنســیتی، 29 شاخص در حوزه 
عدالــت اجتماعــی و 25 شــاخص در حوزه عدالت قضائی شــده اســت. البته شــاخص های مذکور، 
که بر اســاس نظر خبرگان و متولیان اســتان از تناســب و شــرایط الزم برای  شــاخص هایی هســتند 
که میــزان وزن و اهمیت  بررســی وضعیــت عدالــت در اســتان قزوین برخوردار هســتند، به گونــه ای 
تمامــی شــاخص ها توســط خبــرگان مدنظــر باالتر از حد متوســط ارزیابــی شــده اند. باوجوداین به 
دلیل محدودیت در دسترســی به داده های موردنیاز برای محاسبه بعضی از شاخص های مذکور، 
گرفتن داده ها و آمارهای موجود فراهم نیســت و الزم اســت زمینه  امکان محاســبه آن ها با در نظر 
و بستر آماری الزم برای تولید داده های موردنیاز برای محاسبه آن ها فراهم آید. در تحقیق حاضر 
متناســب بــا آمارهــا و داده هــای موجــود و منتشرشــده توســط ســازمان ها و نهادهــای مربوطه در 
گشته  حوزه های مختلف اقتصاد، آموزش، بهداشــت و ... اقدام به محاســبه شاخص های عدالت 
که اهم یافته ها در این خصوص  و بر اساس آن وضعیت عدالت در سطح استان بررسی شده است 

گرفته اند. در بند بعد مورداشاره قرار 
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یافته های پژوهشی
یافته های این پژوهش در دو قســمت مجزا ارائه شــده اســت. در بخش اول شــاخص های عدالت 
گرفته است و در بخش دوم نیز بر  در مناطق شهری و روستایی استان مورد مقایسه و تحلیل قرار 
اســاس شاخص های محاسبه شــده، وضعیت عدالت در شهرستان های شــش گانه استان قزوین 

گرفته است. موردمحاسبه قرار 

بررسی و مقایسه شاخص های عدالت در مناطق شهری و روستایی استان قزوین
در ایــن بخــش شــاخص های عدالــت بــه تفکیــک در حوزه هــای اقتصادی، آموزشــی، بهداشــتی، 
گانــه بــر اســاس به روزتریــن آمــار و  جنســیتی و اجتماعــی در اســتان قزویــن در قالــب جــداول جدا
گرفته اســت. در جدول )1( نتایج محاســبه شــاخص های  داده هــای مــورد محاســبه و تحلیل قرار 

عدالت اقتصادی منعکس شده است.

جدول 1- وضعیت شاخص های عدالت اقتصادی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین   
)منبع: یافته های تحقیق(

شاخصابعاد
سال 1398

میانگین سال های 90 
تا 98

شهریروستاییشهریروستایی
ی
اد
ص
اقت
ت 

دال
ع

0.14490.08790.149۳0.1021نسبت افراد زیر 50 درصد میانه درآمد

0.29۳00.268۳0.۳2570.۳024ضریب جینی

نســبت افــراد فقیــر بــر مبنــای خــط فقر معــادل 50 
0.14490.08790.149۳0.1021درصد میانه درآمد

نســبت افــراد فقیــر بــر مبنــای خــط فقر معــادل 60 
0.18670.14010.191۳0.1805درصد میانه درآمد

نســبت افــراد فقیــر بــر مبنــای خــط فقر معــادل 50 
0.19550.12590.18580.1۳06درصد میانگین درآمد

نســبت افــراد فقیــر بــر مبنــای خــط فقر معــادل 60 
0.27050.20900.25710.2185درصد میانگین درآمد

نســبت شــکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 
500.۳4140.۳9260.46770.4۳24 درصد میانه درآمد
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شاخصابعاد
سال 1398

میانگین سال های 90 
تا 98

شهریروستاییشهریروستایی

ی
اد
ص
اقت
ت 

دال
ع

نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 
0.۳6960.۳۳990.46070.۳941درصد میانه درآمد

نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 50 
0.۳72۳0.۳۳940.46۳۳0.41۳8درصد میانگین درآمد

نسبت شکاف درآمدی بر مبنای خط فقر معادل 60 
0.۳6880.۳0050.42870.۳419درصد میانگین درآمد

شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد 
0.17290.10220.17۳50.1090میانه درآمد

شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد 
0.22120.16490.22۳00.1577میانه درآمد

شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 50 درصد 
0.2۳150.14820.21640.1۳68میانگین درآمد

شاخص فقر سن بر مبنای خط فقر معادل 60 درصد 
0.۳2050.24820.۳0210.2298میانگین درآمد

0.5۳9۳0.42040.50140.۳502نسبت جمعیت دارای درآمد پایین تر از خط فقر ملی

نســبت جمعیــت دارای درآمــد پایین تــر از خــط فقــر 
0.09600.04990.06820.0261بین المللی بر اساس خط فقر روزانه 1.9 دالر

نســبت جمعیــت دارای درآمــد پایین تــر از خــط فقــر 
0.21990.1۳060.1۳100.0575بین المللی بر اساس خط فقر روزانه ۳.2 دالر

نســبت جمعیــت دارای درآمــد پایین تــر از خــط فقــر 
0.59۳40.48220.28620.1705بین المللی بر اساس خط فقر روزانه 5.5 دالر

سهم هزینه یک دهک باالی جمعیت به یک دهک 
8.68127.64458.2۳107.016۳پایین

5.57554.76675.۳124.4629سهم هزینه دو دهک باالی جمعیت به دو دهک پایین

ســهم هزینــه چهــار دهــک بــاالی جمعیت بــه چهار 
۳.258۳2.912۳۳.12992.62۳5دهک پایین

کل هزینه های خانوار کی از  0.۳9980.28960.۳8970.28۳9سهم هزینه های خورا
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مقایســه وضعیــت عدالــت اقتصــادی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان قزویــن بــر اســاس 
که مناطق روســتایی اســتان قزوین از  کی از آن اســت  شــاخص های مختلــف عدالت اقتصادی حا
منظر شاخص های مختلف توزیع درآمد و شاخص های مختلف فقر در وضعیت ضعیف تری نسبت 
بــه مناطــق شــهری قرار دارنــد. به عبارت دیگر توزیع درآمد در مناطق روســتایی نســبت به مناطق 
شهری نابرابرتر بوده و همچنین وضعیت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری استان 
شــدیدتر اســت. همچنین نتایج محاســبه شــاخص های عدالت آموزشــی جهت مقایسه وضعیت 

عدالت در سطح مناطق شهری و روستایی استان قزوین در جدول )2( منعکس شده است.

جدول 2- وضعیت شــاخص های عدالت آموزشــی در مناطق شــهری و روســتایی اســتان بر اســاس شــاخص های   
منتخب عدالت  )منبع: یافته های تحقیق(

کل استانمناطق روستاییمناطق شهریشاخص

خ باسوادی )سال 1۳95( 91.480.688.6نر

215.9756.141۳8.45سرانه دسترسی به آموزشگاه )1۳98(

کالس درس )1۳98( 26.5917.9024.28سرانه دسترسی به 

۳0.0016.5825.88نسبت دانش آموز به معلم )1۳98(

کیفیت بخشی )1۳98( 60.6267.0261.78سرانه مدیریت و 

خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی )1۳98( 0.150.140.15نر

کل دانش آموزان  نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
0.490.480.48در دوره ابتدایی )1۳98(

کل دانش آموزان  نسبت تعداد دختران ثبت نامی به تعداد 
0.4850.4890.486در دوره متوسطه )1۳98(

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای )1۳97( 118818--سرانه مرا

کز ثابت آموزش فنی و حرفه ای )1۳97( 1۳758--سرانه مربیان مرا

نســبت جمعیت بهره مند شــده از دوره های آموزشــی فنی 
0.0111--و حرفه ای )1۳97(

بررســی مقایسه ای وضعیت عدالت آموزشــی در مناطق شهری و روستایی استان قزوین بر اساس 
که مناطق روســتایی استان قزوین از منظر  شــاخص های مختلف عدالت آموزشــی نشان می دهد 
که سطح دسترسی به امکانات نظام آموزشی از قبیل سرانه معلم، سرانه آموزشگاه  شاخص هایی 
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کالس آموزشــی را نشــان می دهنــد در وضعیــت مناســب تری نســبت بــه مناطــق شــهری  و ســرانه 
کمی امکانات نظام آموزشــی  که وجه  قــرار دارنــد. البتــه این تحلیل فقط بر اســاس شــاخص هایی 
کیفیت  کــه در صورت لحاظ شــدن  را مدنظــر قــرار می دهــد، صورت پذیرفته اســت. بدیهی اســت 
خ باســوادی  امکانــات آموزشــی در تحلیل هــا، نتایج متفاوت تری حاصل خواهد شــد. شــاخص نر
در مناطــق روســتایی اســتان قزویــن پایین تــر از مناطق شــهری بــوده و از این منظر نشــان دهنده 
برخورداری نســبت پایین تری از جمعیت مناطق روســتایی اســتان در مقایسه با مناطق شهری از 

نظام آموزشی است.

کــه در جــدول )۳( منعکس شــده اســت و با  بامالحظــه شــاخص های مختلــف عدالــت بهداشــتی 
گذشــته منتهی به  مقایســه مقدار این شــاخص ها در ســال 1۳97 در مقایســه با میانگین ده ســال 
که در برخی از شاخص ها از جمله وضعیت دسترسی به داروخانه،  سال 1۳97، مشخص می شود 
کل استان نسبت به سال های  کادر پزشکی بهبود نسبی در سطح  کز توان بخشی و  آزمایشگاه، مرا

گذشته حاصل شده است.

جدول ۳- وضعیت شاخص های عدالت بهداشتی در استان قزوین بر اساس شاخص های منتخب عدالت )منبع:   
یافته های تحقیق(

میانگین سال های سال 1397عنوان شاخص
1388 تا 1397

871۳۳87۳58سرانه بیمارستان )نسبت جمعیت به تعداد بیمارستان(

کشور کل  1.07850.99۳1نسبت سرانه بیمارستان در استان به سرانه 

686608سرانه تخت بیمارستانی )نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستانی(

کشور کل  1.۳9271.0678نسبت سرانه تخت بیمارستانی در استان به سرانه 

84879002سرانه داروخانه )نسبت جمعیت به داروخانه(

1۳90416152سرانه آزمایشگاه )نسبت جمعیت به آزمایشگاه(

کز جامع توان بخشی 1089217699سرانه مرا

17422010نسبت جمعیت به پزشک

2974۳0نسبت جمعیت به پیراپزشک

کادر اداری و پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت 640784نسبت جمعیت به 
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اما چنین امری در ســرانه دسترســی به بیمارستان و تخت بیمارســتانی به عنوان یکی از مهم ترین 
کــه شــاخص ســرانه دسترســی بــه  شــاخص های موثــر بــر عدالــت بهداشــتی صــادق نیســت؛ چرا
بیمارســتان و تخت بیمارســتانی هم در مقایســه با میانگین 10 سال قبل منتهی به 1۳97 و هم در 
کشــوری این شاخص ها تضعیف شــده است. عالوه بر این، صرف نظر دالیل و  مقایســه با میانگین 
که وجود دارد، بخش عمده امکانات اســتان در حوزه  توجیهــات اقتصــادی و اجتماعــی متعددی 
بهداشــت و درمان در مناطق شــهری تمرکز یافته و از این منظر مناطق روســتایی در دسترســی به 
کز درمانی در وضعیت نابرابرتری نسبت به مناطق شهری قرار دارند. نتایج محاسبه  امکانات و مرا
که در جدول )4( منعکس شــده اســت، از بهبود وضعیت عدالت  شــاخص های عدالت جنســیتی 
جنســیتی به ویــژه در حــوزه آموزش در ســال 1۳97 در مقایســه با میانگین ســال های قبل حکایت 

دارد.

جــدول 4- وضعیــت شــاخص های عدالت جنســیتی در اســـــتان قزوین بر اســاس شــاخص های منتخب عـــــدالت   
)منبع: یافته های تحقیق(

میانگین دورهسال 1397عنوان شاخص

کرسی های در اختیار زنان در مجلس )میانگین 11 دوره است( * 0.250.0455نسبت تعداد 

**0.92550.92۳7نسبت دختران به پسران در تمامی سطوح تحصیلی

** 0.9۳470.9۳۳6نسبت دختران به پسران در مقطع ابتدایی

**0.91210.9121نسبت دختران به پسران در مقطع متوسطه اول

** 0.91190.9118نسبت دختران به پسران در مقطع متوسطه دوم

**0.9250نسبت زنان باسواد به مردان باسواد

* میانگین 11 دوره مجلس شورای اسالمی
** میانگین سال های 1۳89 تا 1۳97

کرسی های در اختیار زنان در مجلس شورای اسالمی  همچنین با توجه به بهبود شــاخص نســبت 
گذشــته مجلس شورای اســالمی، وضعیت عدالت جنسیتی  در دو دوره های اخیر نســبت به ادوار 

در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی نیز تقویت شده است.

نتایج محاسبه شاخص های عدالت اجتماعی در جدول )5( منعکس شده است.
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جــدول 5- وضـــــعیت شــــاخص های عدالــت اجتماعــی در اســتان قزوین بر اســاس شــاخص های منتخب عدالت   
)منبع: یافته های تحقیق(

میانگین سال های سال 1397عنوان شاخص
1385 تا 1397

کتابخانه های عمومی 204222779۳نسبت جمعیت به تعداد 

کتاب های موجود به تعداد جمعیت 0.741۳0.70615نسبت تعداد 

کانون پــرورش فکری  کــز فرهنگی و هنــری  نســبت جمعیــت بــه تعداد مرا
5868284825کودکان و نوجوانان

4۳0۳۳۳55۳02۳نسبت جمعیت به تعداد سینما

15711520نسبت جمعیت به تعداد سالن سینما

2.74002.5858سرانه تولید برنامه های رادیویی

1.22000.9567سرانه تولید برنامه های تلویزیونی

0.8210.6945نسبت جمعیت برخوردار از تلفن همراه

0.9890.9815نسبت خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت

0.5240.۳7525نسبت جمعیت استفاده کننده از رایانه

0.6890.5065نسبت خانوارهای استفاده کننده از رایانه

کاربر اینترنت 0.6450.484نسبت جمعیت 

0.7670.45۳75نسبت خانوارهای با دسترسی به اینترنت در محل سکونت

سرانه دسترســی به حمل ونقل عمومی درون شهری )نسبت جمعیت به 
2۳122۳وسایل نقلیه عمومی(

0.79۳20.75246نسبت جاده های آسفالته به کل جاده ها در مناطق روستایی

کز ورزشی 58۳55959سرانه دسترسی به تاسیسات و مرا

کتاب و ســایر  کتابخانه ها، دسترســی به  گرفتن مقدار شــاخص هایی چون دسترســی به  با در نظر 
کــز فرهنگــی،  محصــوالت فرهنگــی از جملــه برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی، دسترســی بــه مرا
شــاخص دسترســی بــه خدمات فنــاوری اطالعــات و ارتباطات از جملــه تلفن همــراه، تلفن ثابت، 
رایانه و اینترنت، دسترســی به امکانات زیرســاختی در حوزه حمل ونقل و دسترســی به تاسیســات 
کــز ورزشــی در ســال 1۳97 و مقایســه آن هــا بــا میانگیــن 10 ســال قبــل منتهــی به ســال 1۳97  و مرا
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که در حوزه اجتماعی و فرهنگی، بر اســاس اغلب شــاخص های محاسبه شده در  می توان دریافت 
ایــن حــوزه، وضعیت برخــورداری از امکانات و زیرســاخت های اجتماعی و فناورانه طی ســال های 
اخیــر در ســطح اســتان بهبود یافته اســت. البته میزان و شــدت ایــن بهبود در خصــوص هر یک از 
شاخص ها مختلف بوده و در سطح مناطق شهری و روستایی نیز از تفاوت هایی برخوردار است.

شاخص های عدالت در استان قزوین به تفکیک شهرستان های شش گانه استان
در بخــش قبــل نتیجــه محاســبات مربــوط بــه شــاخص های عدالــت بــه تفکیــک شهرســتان های 
شــش گانه طی ســال های مختلف ارائه و بر اســاس آن وضعیت عدالت در ســطح شهرســتان های 
گزیــده ای از نتیجــه محاســبه  گرفتــه اســت. در ایــن بخــش  شــش گانه موردبحــث و بررســی قــرار 
گشته  شاخص های عدالت به تفکیک شهرستان های شش گانه استان قزوین در جدول )6( ارائه 

است.

جدول 6- وضعیت شاخص های عدالت در شهرستان های شش گانه استان قزوین  

ابعاد 
عدالت

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکشاخص های عدالت قزوینتا

ی
زش

مو
ت آ

دال
ع

خ باسوادی )سال 1۳95( 89.178.492.584.۳84.689.8نر

آموزشــگاه  بــه  دسترســی  ســرانه 
)1۳98(

88.72۳9.1016۳.627۳.1786.77128.11

درس  کالس  بــه  دسترســی  ســرانه 
)1۳98(

21.1514.7۳26.۳920.0121.242۳.65

2۳.۳۳4۳.992۳.8826.95۳1.1928.67نسبت دانش آموز به معلم )1۳98(

کیفیــت بخشــی  ســرانه مدیریــت و 
)1۳98(

52.0272.7764.5467.7۳65.676۳.61

ابتدایــی  دوره  در  ثبت نــام  خ  نــر
)1۳98(

0.9461.0090.9441.2540.8680.98۳

خ اتمام تحصیل در دوره ابتدایی  نر
)1۳98(

0.1460.14۳0.1480.12۳0.1740.15

بــه کل  ثبت نامــی  دختــران  نســبت 
دانش آموزان دوره ابتدایی )1۳98(

0.480.47۳0.4880.4880.4860.48۳
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ابعاد 
عدالت

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکشاخص های عدالت قزوینتا

ی
زش

مو
ت آ

دال
ع

نســبت دختــران ثبت نامــی بــه کل 
متوســطه  دوره  دانش آمــوزان 

)1۳98(
0.4910.4480.4960.490.480.48۳

کــز ثابــت آمــوزش فنی و  ســرانه مرا
حرفه ای )1۳97(

945۳64۳797809556149786۳18298466

کــز ثابت آموزش  ســرانه مربیان مرا
فنی و حرفه ای )1۳97(

189074۳7971011910250172645969۳

از  بهره  منــد  جمعیــت  نســبت 
دوره های آموزشی فنی و حرفه ای 

)1۳97(
0.004۳0.00420.00940.006۳0.00610.0021

ت
الم

 س
ت و

اش
هد

ر ب
ت د

دال
ع

)نســبت  بیمارســتان  ســرانه 
جمعیت به تعداد بیمارستان(

945۳6-24286512299486۳185969۳

ســرانه تخت بیمارســتانی )نسبت 
جمعیت به تعداد

تخت بیمارستانی(
1477-24291464659۳۳۳

ســرانه داروخانه )نسبت جمعیت 
به داروخانه(

118174۳7971156510250115096707

سرانه آزمایشگاه )نسبت جمعیت 
به آزمایشگاه(

1۳5054۳797242871118112۳۳11421۳

جامــع  بهداشــت  کــز  مرا ســرانه 
توان بخشی

۳1512-2207940998172646861

1۳5052189911565175711569411705سرانه تعداد پایگاه بهداشت

۳7811217۳4695267429265740سرانه خانه بهداشت

۳1512۳0578۳4256225771122نسبت جمعیت به پزشک

6524291۳644۳9۳45207نسبت جمعیت به پیراپزشک

کادر اداری و  نســبت جمعیــت بــه 
پشتیبانی حوزه درمان و بهداشت

6524291۳644۳9۳45207
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ابعاد 
عدالت

کستانبوئین زهراالبرزآوجآبیکشاخص های عدالت قزوینتا

ی
سیت

جن
ت 

دال
ع

در  پســران  بــه  دختــران  نســبت 
تمامی سطوح تحصیلی

0.91۳40.827۳0.96050.9۳260.926۳0.922۳

در  پســران  بــه  دختــران  نســبت 
مقطع ابتدایی

0.92170.86710.9۳740.95150.94240.9299

نســبت دختران به پسران در دوره 
متوسطه اول

0.88560.91820.90210.90۳10.91550.9188

نســبت دختران به پسران در دوره 
متوسطه دوم

0.8۳940.625۳1.02490.87۳60.87040.9176

مــردان  بــه  باســواد  زنــان  نســبت 
باسواد

0.929۳0.86190.945۳0.90070.88940.9۳4۳

ی
اع
تم
اج
ت 

دال
ع

تعــداد  بــه  جمعیــت  نســبت 
کتابخانه های عمومی

12125112۳515575105171771418561

کتاب هــای موجود  نســبت تعــداد 
به تعداد جمعیت

0.9441.۳15.0181.08۳0.9910.906

تعــداد  بــه  جمعیــت  نســبت 
سالن های وابسته به اداره ارشاد

48502449401246016۳10288571122502

گنجایــش  بــه  جمعیــت  نســبت 
سالن های وابسته به اداره ارشاد

598277449674۳۳2461

کل  نســبت جاده های آســفالته به 
جاده ها در مناطق روستایی

0.8620.9۳70.8720.8۳20.9۳70.666

مقایســه وضعیت شــاخص های مختلف عدالت در بین شهرســتان های شــش گانه اســتان قزوین 
کــه در حــوزه عدالــت در حــوزه ســالمت و بهداشــت و همچنین عدالت جنســیتی  نشــان می دهــد 
شهرســتان آوج ضعیف ترین وضعیت را در مقایســه با سایر شهرستان ها داراست. بر اساس تمامی 
شاخص های مربوط به عدالت جنسیتی محاسبه شده، شهرستان آوج در وضعیت نامناسب تری 
در مقایســه بــا ســایر شهرســتان ها دارد. همچنیــن عمــده شــاخص های عدالــت بهداشــتی ایــن 
کز  شهرســتان نیــز ازجمله ســرانه بیمارســتان، ســرانه تخت بیمارســتانی، ســرانه دسترســی بــه مرا
درمانی، سرانه دسترسی به پزشک و ... در وضعیت نامناسب تری نسبت به شهرستان های دیگر 

قرار دارد.
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که مقایســه شــاخص های عدالت آموزشــی شهرســتان های  از منظــر عدالــت آموزشــی، همان گونه 
شش گانه نشان می دهد، میانگین شاخص های مختلف عدالت آموزشی مربوط به شهرستان های 
کیفی  که صرف نظر از سطح  کســتان پایین تر از ســایر شهرستان ها بوده و نشان می دهد  قزوین و تا
کمــی و بــر اســاس  کادر آموزشــی و ...، بــه لحــاظ  کالس هــا،  امکانــات آموزشــی از جملــه مــدارس، 
کمی توزیع امکانات آموزشــی هســتند، این دو  که بیشــتر قادر به اندازه گیری ابعاد  شــاخص هایی 
کمی امکانات آموزشی متناسب با جمعیت و نیازهای آموزشی هستند. شهرستان نیازمند تقویت 

نتیجه گیری و پیشنهادات
گرفتــن وجــه پیچیــده عدالــت و بــا توجه بــه اینکه ابعــاد و مولفه هــای عدالت بــا تمامی  بــا در نظــر 
حوزه هــای زندگــی افــراد جامعــه در ارتبــاط اســت، راهکارهــای قابل ارائــه بــرای ارتقــای عدالــت و 
همچنین تقویت حوزه های مختلف عدالت نیز می تواند طیف متنوعی از برنامه ها و سیاست ها را 
کالن در برگیرد. متناسب با یافته های به دست آمده در خصوص وضعیت  در سطوح خرد، میانی و 
ابعاد و مولفه های مختلف احســاس عدالت در ســطح مناطق شــهری و روســتایی استان قزوین و 
همچنین شهرســتان های شــش گانه اســتان، راهکارهای ذیل بــه تفکیک ابعاد عدالــت قابل ارائه 

است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه اقتصادی
با عنایت به اینکه تحلیل های مقایســه ای شــاخص های عدالت اقتصادی در مناطق روســتایی و 
شــهری از وضعیت نامناســب تر مناطق روســتایی در مقایسه با مناطق شهری حکایت دارد، توجه 
بیشــتر به مناطق روســتایی از طریق برنامه ها و اقدامات زیر می تواند نقش موثری در ارتقا و بهبود 

وضعیت عدالت در مناطق روستایی داشته باشد:

تقویــت تخصیــص اعتبــارات عمرانی به مناطق روســتایی جهــت ایجاد زیرســاخت های الزم در   
کشاورزی به عنوان مبنایی برای خلق و افزایش درآمد برای روستائیان حوزه های تولیدی و 

شناســایی زنجیــره ارزش محصــوالت و رشــته های مزیــت دار در مناطــق روســتایی بــا توجه به   
پتانســیل های خاص هر روســتا و اجرای برنامه های توســعه برای روستاها بر مبنای رشته های 

مزیت دار منطقه ای و هم راستا با برنامه توسعه پایدار روستاهای استان
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توجــه بیشــتر بر شناســایی اقشــار آســیب پذیر روســتایی و رصــد دقیق شــرایط اقتصــادی آن ها   
به منظور تحت پوشش قرار دادن آن ها برای ارائه خدمات حمایتی بیشتر

گســترش پوشش حمایتی از یک    نقش آفرینی جدی تر بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی برای 
 طرف و افزایش میزان حمایت های اقتصادی از افراد واجد شرایط مناطق روستایی

حمایــت از اجــرای برنامه های اشــتغال زا و درآمدزا در زمینه های مزیــت دار از جمله بخش های   
کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با آن

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه آموزش
بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان های بوئین زهــرا، آبیــک و قزویــن از منظــر شــاخص های ســرانه   

کالس درس به ترتیب در وضعیت های نابرابرتر و نامساعدتری نسبت  دسترسی به آموزشگاه و 
به ســایر شهرســتان ها قرار دارند، تخصیص اعتبارات مرتبط با توســعه و تقویت آموزشــگاه ها و 
گرفتــن اولویت شهرســتان های فوق الذکــر صورت پذیرد تا ســرانه  کالس هــای درســی بــا در نظر 

کل استان به سمت برابری و تناسب بیشتری حرکت نماید. کالس درس در  آموزشگاه و 
ســرانه معلــم مربــوط بــه دو شهرســتان البرز و قزویــن و به طور ویژه شهرســتان البرز در مقایســه   

با ســرانه معلم ســایر شهرســتان ها و همچنین میانگین ســرانه اســتان به طور قابل مالحظه ای 
کادر آموزشــی به این دو  بــاال بــوده و حصــول به برابری بیشــتر نیازمند تخصیص بیشــتر معلم و 

شهرستان متناسب با تعداد دانش آموزان و نیاز آموزشی این دو شهرستان است.
با عنایت به اینکه برنامه های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان عمومًا با محوریت   

کارآفرینــی انجــام می پذیرد و  برنامه هــای مهــارت محــور و باهــدف تقویــت مهارت هــای فنــی و 
تمهید شرایط استفاده شهروندان از این برنامه های آموزشی می تواند نقش موثرتری در رشد و 
کمک به عدالت اقتصادی ایفا نماید، الزم  کارآفرینی و اشــتغال و درنتیجه درآمدزایی و  توســعه 
است با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص شاخص های سرانه دسترسی به آموزشگاه ها 
و سرانه مربیان و درصد افراد بهره مند شده از دوره های برگزارشده در شهرستان های مختلف، 
کز و مربیان شهرســتان های قزوین و آبیک  کمی مرا اقدامات و برنامه های جدی برای توســعه 
کستان صورت پذیرد  کز شهرســتان های آوج، بوئین زهرا، البرز و تا کیفی مرا و همچنین توســعه 
کمی برخورداری متناســب شــهروندان از ایــن آموزش ها فراهم  کیفی و  تــا مقدمات ارتقا ســطح 

گردد.
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خ باســوادی در مناطق روســتایی اســتان پایین تر    بــا توجــه بــه اینکه بر اســاس نتایج حاصله نر
خ باســوادی مناطق شــهری محاســبه شــده اســت و این امر به نوعی حکایت از برخورداری  از نر
نابرابرتر جمعیت مناطق روستایی از سیستم آموزشی در قیاس با مناطق شهری است، تقویت 
کید بر توسعه برنامه آموزشی  عدالت از این منظر مســتلزم توجه بیشــتر به مناطق روستایی و تا

کل آموزش وپرورش است. بزرگ ساالن در چارچوب برنامه های آموزشی اداره 
بــا توجــه به پایین تر بــودن نرخ ثبت نــام و همچنین نرخ اتمــام تحصیل در دوره های متوســطه   

به ویژه در مناطق روستایی، کمک به شرایط اتمام تحصیل دانش آموزان از طریق فراهم نمودن 
امــکان تحصیــل آن هــا در ســاختارهای موردپذیرش مناطق روســتایی از قبیــل تقویت مدارس 
گاه سازی والدین در خصوص شرایط و آثار مترتب  شبانه روزی و ... و همچنین فرهنگ سازی و آ
خ اتمام تحصیل تسهیل  بر تداوم تحصیل فرزندانشان می تواند شرایط موردنیاز برای افزایش نر

نموده و زمینه بهره مندی متناسب و عادالنه دانش آموزان را از نظام آموزشی فراهم نماید.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه بهداشت و سالمت
که شهرســتان آوج از منظر شــاخص دسترســی به بیمارســتان و    یافتــه تحقیــق نشــان می دهــد 

امکانات بیمارســتانی در ضعیف ترین وضعیت نســبت به ســایر شهرســتان ها قرار دارد. تقویت 
متناســب شــرایط دسترســی شــهروندان شهرســتان های اســتان های مختلف اســتان مستلزم 

توجه جدی و با اولویت بسیار باال به این شهرستان است.
عــالوه بــر این وضعیت شهرســتان هایی چون البــرز، آبیک و بوئین زهرا از منظر شــاخص ســرانه   

و  قزویــن  بــا شهرســتان های  تفاوت هــای معنــی دار  بیمارســتانی دارای  تخــت  و  بیمارســتان 
کز بیمارستانی در این شهرستان ها متناسب  کســتان اســت. در این راستا توسعه و تقویت مرا تا
کار متولیان امر از  با جمعیت و نیازهای بهداشــتی و درمانی این اســتان ها الزم است در دستور 

گیرد. جمله دانشگاه علوم پزشکی استان قرار 
بــا توجــه به اینکه وضعیت شهرســتان البرز از منظر ســرانه پزشــک و پیراپزشــک دارای اختالف   

قابل توجه نسبت به سایر شهرستان ها و همچنین میانگین استانی است، تمهید شرایط الزم 
کیفی برخورداری شــهروندان این شهرســتان متناسب  کمی و  توســط متولیان امر برای تقویت 
با تعداد جمعیت و نیازهای بهداشــتی یکی از پیش شــرط های بهبود عدالت بهداشتی از منظر 
کادر درمــان محســوب می شــود. بعدازایــن شهرســتان، شهرســتان آبیــک نیز با  برخــورداری از 
کادر درمان )پزشــک و  اندکــی تعدیــل نیازمند توجه بیشــتر جهت ارتقا شــاخص برخــورداری از 

پیراپزشک( است.
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بــا توجــه بــه نتیجــه حاصــل شــده در خصــوص ســرانه دسترســی بــه داروخانه هــا و همچنیــن   
آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در سطح شهرستان های استان، توجه به برنامه های توسعه 
کســتان می تواند به  داروخانه ها و آزمایشــگاه ها با اولویت شهرســتان های آوج، آبیک، البرز و تا

کمک نماید. تحقق شرایط تقویت عدالت در حوزه درمان و بهداشت 
کید بر توســعه و تقویت پایگاه های بهداشــت و خانه های بهداشــت با اولویت شهرستان های    تا

آوج، البرز و آبیک با توجه به شاخص سرانه دسترسی نامطلوب تر این شهرستان ها به پایگاه ها 
و خانه های بهداشــت در مقایســه با شهرســتان های دیگر، می تواند به توســعه برابرتر امکانات 

کمک می کند. بهداشتی در بین شهروندان شهرستان های استان 
کز جامع توان بخشی با اولویت شهرستان های آوج، البرز و آبیک با توجه به    توسعه و تقویت مرا

کز جامع توان بخشی در مقایسه  شــاخص ســرانه دسترسی نامطلوب تر این شهرســتان ها به مرا
بــا شهرســتان های دیگــر، می توانــد بــه توســعه برابرتــر امکانــات بهداشــتی در بیــن شــهروندان 

کمک می کند. شهرستان های استان 

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عدالت جنسیتی
خ باســوادی مردان به ویــژه در مناطق    خ باســوادی زنان در مقایســه با نر بــا عنایــت بــه اینکه نر

روســتایی پایین تــر اســت، توجه خــاص به آمــوزش زنان و فرهنگ ســازی جهت ترغیــب زنان و 
دختران برای تحصیل در جوامع روســتایی می تواند نقش موثری در ارتقا عدالت جنســیتی در 
که منجر به تقویت توانمندی زنان می شــود می تواند  امر آموزش داشــته باشــد. این امر از آنجا 
زمینــه را بــرای بهبــود عدالــت جنســیتی در ســایر حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی 

فراهم تر نماید.
تهیــه بانــک اطالعاتــی از توانمندی های فنــی، مدیریتی، اجرایــی، اقتصــادی و اجتماعی زنان   

به منظور فراهم شــدن زمینه شناســایی قابلیت های زنان و تســهیل شــرایط مشــارکت آن ها در 
عرصــه اجتماعــی، می تواند از طریــق متولیان امر از جمله دفتر امور زنان و خانواده اســتانداری 

گیرد. کار قرار  قزوین در دستور 
کارآفرینی زنان و    کار، تعاون و تامین اجتماعی استان به  توجه خاص متولیان امر از جمله اداره 

کارآفرینانه زنان جهت مشارکت در  اجرای برنامه های ویژه برای حمایت از ایده های خالقانه و 
فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه
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تســهیل شــرایط اســتخدام و به کارگیــری زنــان در مشــاغل اجتماعــی و ایجاد شــرایط الزم برای   
حضور و نقش آفرینی آنان در موقعیت های مختلف اجتماعی

فراهــم نمــودن شــرایط فرهنگــی و همچنیــن سیاســی الزم برای تشــویق زنــان برای شــرکت در   
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا و همچنین انتخابات مجلس شــورای اســالمی به 

منظور تقویت نقش زنان در حوزه های برنامه ریزی و تصمیم گیری

کالبدی و  راهکارهای پیشــنهادی برای بهبود وضعیت عدالت در حوزه اجتماعی، 
زیرساختی

کتابخانه ها به ترتیب به    که متناســب با یافته های تحقیق، باالترین نســبت جمعیت به  از آنجا 
کســتان، البرز، آبیــک، آوج و بوئین زهرا تعلق دارد، حرکت به ســمت  شهرســتآن های قزویــن، تا
کتابخانه هــای موجــود در اســتان، مســتلزم توجه  برابــری بیشــتر شــهروندان در دسترســی بــه 
کتابخانه ها با اولویت توجه به بیشــتر به ترتیب به شهرســتآن های  کمی این  بیشــتر به توســعه 
کســتان، البــرز، آبیک، آوج و بوئین زهرا بوده و الزم اســت متناســب بــا جمعیت و نیاز  قزویــن، تا
کتابخانه ها نیز  کیفی  گردد. البته همچنین  کتابخانه  شهرســتآن های اقدام به ایجاد و توســعه 

گرفته شود. که باید در نظر  یکی دیگر از دغدغه هایی است 
کتابخانه ها به جمعیت )ســرانه دسترســی به    کتاب های موجــود در  پایین تریــن نســبت تعــداد 

کســتان، بوئین زهــرا، آوج و البــرز تعلق  کتــاب( بــه ترتیــب به شهرســتآن های قزویــن، آبیــک، تا
کتاب در اســتان قزوین، الزم اســت  دارد. بــه منظــور تقویــت برابــری و عدالــت در دسترســی به 
کتاب های موجود با اولویت توجه بیشــتر به  کتابخانه هــا از طریق تقویت تعــداد  برنامــه تجهیــز 

کستان، بوئین زهرا، آوج و البرز به اجرا درآید. شهرستآن های قزوین، آبیک، تا
کمترین نسبت راه های آسفالته    که در حوزه راه های روستایی،  تحقیق حاضر نشان داده است 

کل راه های مناطق روســتایی به ســه شهرســتان قزویــن، بوئین زهرا و  در مناطــق روســتایی به 
که این نســبت برای شهرســتان قزویــن اختالف قابل توجه با  آبیــک اختصاص دارد. به گونه ای 
ســایر شهرســتآن ها دارد. ازایــن رو تخصیص اعتبــارات الزم برای بهبود راه های این شهرســتان 
بــه اولویــت ذکرشــده می توانــد زمینــه تحقق برابــری و عدالت بیشــتر در دسترســی شــهروندان 

روستاهای شهرستآن های مختلف را به زیرساخت ارتباطی تقویت نماید.
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چکیده1
مالیــات به عنــوان مهمترین منبع درآمدی دولت ها نقش ویــژه ای در تامین مالی آن ها ایفا می کند. 
کشــورها همچون ایــران، بــه دلیل دسترســی به منابــع جایگزین مثــل نفت،  باوجــود اینکــه برخــی 
که شایســته اســت به درآمدهای مالیاتی توجه نمی کنند، ولی به نقش اساســی مالیات در  آن چنان 
ســاختار بودجه خود اذعان دارند و به دنبال بررســی و چگونگی افزایش ظرفیت های بالقوه مالیاتی 
گرفته طی ســال های اخیر در جهت توســعه نظام مالیاتی  خود هســتند. علیرغم تالش های صورت 
کشــور هنوز با چالش های بســیاری مواجه اســت. یکی از این چالش ها وصول  کشــور، نظام مالیاتی 
که نقش مهمی در تمکین مالیاتی مودیان دارد. هدف این مقاله ارائه الگویی  عادالنه مالیات است 
کنون  کشور تا که برای وصول عادالنه مالیات در  کشــور اســت. از آنجا  برای وصول عادالنه مالیات در 
مدلــی ارائــه نشــده اســت، در این مقاله با بررســی نوشــتارهای مربوط بــه وصول عادالنــه مالیات، از 
کیفی و  کاربــرد رویکرد  بیــن 180 منبع جســتجو شــده در این خصــوص، ۳0 منبع معتبر انتخــاب و با 
روش فراترکیب، ویژگی های وصول عادالنه مالیات ارائه می شود تا بنیانی برای طراحی چنین مدلی 
به دست آید. با تحلیل این منابع 7 مفهوم و 46 کد برای وصول عادالنه مالیات به دست آمده است.

کلیدی: مالیات، عدالت مالیاتی، وصول عادالنه مالیات، روش فراترکیب واژه های 

amn_1378@yahoo.com :1-  دکتری مدیریت مالی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین؛ نویسنده مسئول

ارائه الگوی وصول عادالنه مالیات در کشور

کشور ارائه الگوی وصول عادالنه مالیات در 

امیر محمدواد 1
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مقدمه
ایــده مالیــات، پرســش هایی از عدالــت و اخــالق در رابطــه بــا ماهیت دولــت، اهداف مناســب آن، 
ح می کند. طراحــی هر نظام  اســتفاده از زور در بــه دســت آوردن درآمــد و توزیــع بــار مالیاتــی را مطر
گیرد. اصل عدالت  کارایی و توجیه اداری- اجرایی صورت  مالیاتی باید بر اساس سه اصل عدالت، 
که اخذ مالیات با برداشت جامعه از عدالت منطبق باشد )کردبچه، 1۳76(. اصل  به این معناست 
کلــی حقوقی در حقوق مالیاتی قلمداد می  شــود. عده  ای  عدالــت مالیاتــی یکی از مهم ترین اصول 
این اصل را به معنای پخش درســت، به جا و مناســب بار مالیات بر شــانه مؤدیان مالیاتی در نظر 
گرفته  اند )عرب مازار، 1۳76(. یکی از سواالت اساسی هنگام طراحی سیستم مالیاتی، نحوه توزیع 
که دانشمندان  بار مالیاتی در بین مودیان است )سلمورد،1996(. این موضع یکی از مسائلی است 
ح  علوم اجتماعی مدت هاست در مورد آن بحث می کنند. پیش تر در قرن هفدهم، این بحث مطر
کــه شــهروندان از توزیــع ناعادالنه بــار مالیاتی ناراضی هســتند )هابــز، 2011(. بنابرایــن یکی از  شــد 
گی هــای مهــم سیســتم های مالیاتــی، عدالت، تســاوی حقــوق، برابری و انصاف اســت. جهت  ویژ
که در قبال جامعه پاســخگو بوده و حقوق تمام  ایجاد برابری و عدالت نیازمند سیســتمی هســتیم 
کنــد. یکــی از مهم ترین اهــداف وصول مالیــات، هدف توزیعــی و تعدیل ثروت  ذینفعــان را رعایــت 
و عدالــت اجتماعــی اســت؛ زیرا »مالیات« نه تنهــا متضمن ایجاد درآمد دولت هاســت، بلکه یکی از 
مهم ترین هدف های وصول مالیات، اصل تعدیل ثروت و عدالت اقتصادی اســت. مالیات دولت 
کشــور و افزایش درآمدهــا و ثروت ها نظارت و  کــه بــر جریانات و مســائل اقتصادى  را قــادر می ســازد 
کند )الهیاری، عباس، پورزمانی، زهرا و  کساد اقتصادی جلوگیرى  کنترل داشته و از رکود و فساد و 
ج دولت و ارتباط  ترابی، تقی، 1۳97( لذا با توجه به توضیحات باال و نقش مالیات در تامین مخار
ح می شود این  که در اینجا مطر بین عادالنه بودن وصول مالیات و تمکین مودیان مالیاتی سوالی 
کشــور به صورت عادالنه توزیع شــده اســت و به چه میزان  که آیا بار مالیاتی در نظام مالیاتی  اســت 

گذار باشد. وصول مالیات از اشخاص عادالنه بوده و می تواند در تحقق درآمدهای دولت تاثیر 

کشــور بــا توجه به ارتقــای مولفه های  هــدف آرمانــی ایــن پژوهش بهبــود عملکرد نظام مالیاتی در 
کشــور با اهداف  کلــی آن ارایه مــدل وصول عادالنــه مالیات در  عدالــت در وصــول مالیــات و هــدف 

فرعی ذیل است:

شناسایی عوامل موثر بر وصول عادالنه مالیات در ایران در وضعیت موجود- 1
شناسایی عوامل موثر بر وصول عادالنه مالیات در ایران در وضعیت مطلوب- 2
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ارایه مدل وصول عادالنه مالیات در ایران- ۳
تعیین درجه تناسب مدل مفهومی وصول عادالنه مالیات- 4

ح شده در این پژوهش عبارت اند از: سواالت مطر

کدامند؟- 1 عوامل موثر بر وصول عادالنه مالیات در ایران در وضعیت موجود 
کدامند؟- 2 عوامل موثر بر وصول عادالنه مالیات در ایران در وضعیت مطلوب 
مدل وصول عادالنه مالیات در ایران چگونه است؟- ۳
درجه تناسب مدل مفهومی وصول عادالنه مالیات تا چه اندازه است؟- 4

مبانی نظری و پیشینه
کلی حقوقــی در حقــوق مالیاتی قلمداد می  شــود.  اصــل عدالــت مالیاتــی یکــی از مهم ترین اصــول 
عده  ای این اصل را به معنای پخش درســت، به جا و مناســب بار مالیات بر شــانه مؤدیان مالیاتی 

گرفته  اند )عرب مازار، 1۳76(. در نظر 

کــه یکــی از مهم تریــن عوامل روان شــناختی مربوط بــه تمکین  اندرســون )1998( نشــان می دهــد 
که سیســتم مالیاتی زمانی  مالیاتــی، عدالــت مالیاتی اســت. پرداخت کنندگان مالیــات فکر می کند 
که پرداخت می کنند، خدمات دریافت  که آن ها نمی توانند به نسبت مالیات هایی  ناعادالنه است 
ک پرداخت کنندگان مالیات از عدالت در سیســتم مالیاتی  کننــد. افزایــش خدمات عمومی، بر ادرا
گربینگ، ســه جنبه از عدالت مالیاتی را  گوزل؛ اوزر؛ مورات، اوزکان، 2019(.  تاثیر می گذارد )ســونور، 
که مربوط به جنبه هــای مختلف تخصیص بار مالیاتی )عدالت توزیعی( بود. این ســه  کــرد  بررســی 
گرفتــن اینکه چگونه دالرهای  بعــد از عدالــت توزیع مالیات عبارت انــد از: 1( برابری مبادله )در نظر 
مالیاتی توسط دولت مورداستفاده قرار می گیرند(؛ 2( نگرش نسبت به مالیات ثروتمندان )مقایسه 
خ مالیات ترجیح داده شــده )مقایســه عدالت عمودی  عدالت عمودی با دیگران(؛ و ۳( ســاختار نر

و افقی با افراد مشابه و غیرمشابه دیگر )فارار، ارول، تورن، 2018(.

که عدالت مالیاتی هدف مهمی برای دولت برای تشــویق به تمکین  سیاســت گذاران ادعا می کنند 
مالیــات اســت )به عنــوان مثال، ســازمان امور مالیاتــی در ایاالت متحده )ســرویس درآمــد داخلی( 

کرده است )بوبک، 1997(. ک عدالت در تالش برای بهبود تمکین مالیاتی  کید زیادی بر ادرا تا
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گرفته  است و به عنوان  در بحث مالیات، درک عدالت در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قرار 
یک پیش نیاز برای تمکین مالیات دهندگان دیده شــده  اســت. در حقیقت، شــواهد بسیار زیادی 
کــه نقــش عدالــت مالیاتــی در سیســتم مالیاتــی را مستندســازی می کنند. بــرای مثال  وجــود دارد 
خ مالیات در  کــه درک عدالــت از مالیــات، مهم تــر از خود نــر )اتزیونــی، 1986( نتیجه گیــری می کنــد 
تاثیرگــذاری بــر رفتار ســازگاری اســت. یــک مطالعه انجام شــده توســط بوردینــون )199۳( به اثبات 

که عدالت، تاثیر مهمی بر رفتار تمکین مالیات دهندگان دارد. رساند 

بررســی های قبلــی از وجــود تاثیــرات عدالت توزیعــی بر رفتار تمکیــن مالیاتی خبــر داده اند. عدالت 
که تا چه میزان آورده ها بــا نتایج مورد انتظار در دســتیابی به برابری  توزیعــی بــه درک این مطلــب 
گر در مبادله با دولت  کمک می کند )والســتر، 197۳؛ ادامــز، 1965(. مالیات دهندگان ا نقــش دارد، 
ج  که باسیاســت های مربوط به مخار خ داده اســت و همچنین زمانی  کنند بی عدالتی ر احســاس 
که مبادله عادالنه ای با دولت نداشــته اند، احســاس ســرخوردگی  دولت مخالف باشــند و دریابند 

کرده و این موضوع روی تمکین آنان تاثیر می گذارد )کیم، 2002(.

پرداخــت  بــه  تمایــل  منصفانــه  مالیاتــی  نظــام  یــک  والــش،  توســط  انجام شــده  مطالعــه  طبــق 
کیــد می کند؛ بــه این دلیل  مالیات دهنــدگان را بــه تصویــر می کشــد و بــر مخالفــت با فــرار مالیاتی تا
کــه آن هــا معتقدنــد خدمات ارائه شــده توســط دولت ارزش مالیات پرداخت شــده توســط آن ها را 
دارد؛ بنابراین با تحلیل همبســتگی و تحلیل رگرســیون، رابطه مثبت بین عدالت مالیاتی و نگرش 
گربینگ )1988(، پنج بعد عدالت مالیاتی را  کاســپلی، 201۳(.  مودیان به اثبات رســید )شــاپیری، 

که عبارت اند از: کرد  شناسایی 

عدالت عمومی و توزیع بار مالیاتی- 1
مبادله با دولت- 2
نگرش نسبت به مالیات ثروتمندان- ۳
خ مالیات ترجیح داده شده- 4 ساختار نر

گربینــگ )1988( منشــا بســیاری از مطالعــات دیگــر دربــاره ادعــای منصفانــه  مطالعــه پیشــگامانه 
کی از شــش بعد  که توســط ریچاردســون انجام شــده اســت حا بودن مالیات بود. مطالعه دیگری 
کارگران درآمد متوســط، تبادل با  خ مالیات، بــار مالیاتی  عدالــت یعنــی عدالت عمومی، ســاختار نر
دولــت، عالقــه شــخصی و مفاد ویژه در یک نظرســنجی در بین دانشــجویان تحصیالت تکمیلی در 

هنگ کنگ است )ریچاردسون، 2006(.
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که با اســتفاده از  ک عدالت توســط آزمی و پرومال انجام شــد )2008(  مطالعــه جدیــدی دربــاره ادرا
گربینگ )1988(، سعی در شناسایی ابعاد عدالت در بین مودیان  نســخه اصالح شده پرسشــنامه 
کــه مالیات دهنــدگان مالــزی، عدالــت  کــی از آن اســت  مالیاتــی مالــزی داشــت. مطالعــه آن هــا حا
سیستم مالیات بر درآمد را از نظر عدالت عمومی، ساختار مالیاتی و منافع شخصی درک می کنند. 
گربینگ در بررسی ابعاد عدالت مالیاتی، پنج بعد عدالت عمومی یا توزیعی، عدالت تبادلی، نگرش 

کرد )فیضل، 2012(. خ ترجیحی مالیات و عدالت شخصی را شناسایی  به مالیات ثروتمندان، نر

که عدالت مالیاتی حداقل شامل دو بعد متفاوت است.  جک و میرلون )1986( استدالل می کنند 
یکی از ابعاد شامل حقوق صاحبان سهام تجارت، یعنی مزایای دریافت شده در ازای مالیات داده 
شــده اســت. بعد دیگر به نظر می رسد شــامل حقوق صاحبان ســهام از بار مالیات دهندگان است 
کات مالیات دهندگان از حقوق صاحبان ســهام افقی و عمودی  کــه اشــاره به افــراد دیگــر دارد )ادرا
سیســتم مالیاتی(. به عبارت دیگر، بدهی مالیاتی در میان مالیات دهندگان باید مطابق با توانایی 
آن هــا پرداخــت شــود. درواقــع، مالیات دهندگان بــا توانایی پرداخت یکســان باید بدهــی مالیاتی 
که توانایی های مختلف در خصوص پرداخت  یکسان داشته باشند، درحالی که مالیات دهندگانی 

کمال، 2008(. مالیات دارند باید مالیات متفاوت بپردازند )آنا، چو آزمی و 

روش شناسی
کشور  با توجه به اینکه هدف این مقاله، ایجاد بنیانی براى طراحی مدل وصول عادالنه مالیات در 
کاماًل  که در مقاله ی حاضر، داده ها  کاربردى اســت. از ســوى دیگر، از آنجا  اســت، براســاس هدف، 
گردآورى شــده اند، در زمــره پژوهش هاى توصیفی )غیرآزمایشــی( در  طبیعــی و بــدون دســت کاری 
گی هاى وصول عادالنه مالیات  گرفته می شــود. براى حل مســئلۀ پژوهش و دســتیابی به ویژ نظر 
کیفی و روش فراترکیب بهره  به عنوان بنیانی برای طراحی مدل وصول عادالنه، پژوهشگر از رویکرد 
برده اســت. روش فراترکیب رویکرد نظام مندى براى پژوهشــگران فراهم می ســازد تا پژوهش ها را 
کند و از این طریق، دانش موجود را توسعه  ترکیب و موضوعات و استعاره هاى پنهان را شناسایی 
که مفهوم مــدل وصول  کند )النــق وســایا، 2005(. از آنجــا  گســترده ایجــاد  دهــد و دیــدى جامــع و 
گسترده است، روش فراترکیب به عنوان روشی مناسب براى  عادالنه مالیات مفهومی چندبعدى و 
بــه دســت آوردن تلفیقــی جامع از مدل هــاى ارائه شــده در حوزه هاى دیگر با نوشــته هاى موجود 
کتابخانه ی دیجیتالی بر پایۀ تفســیر و ترجمه ی آن هاســت؛ بنابراین، فراترکیب تصویرى  در حــوزه 
بزرگ تــر را از پدیــده موردمطالعــه ارائــه می دهــد و تعمیم پذیــرى بیشــترى را در مطالعــات مبتنــی 
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برمــدرک فراهــم می ســازد )هــال، ایگــر، 2008(. به منظــور تحقق اهــداف این مقالــه، از روش هفت 
گرچه رویکــرد آن ها یکــی از رویکردهاى  مرحلــه اى )باروســو، سندلوســکی، 2007 )اســتفاده شــد. ا
کنند، به اعتقاد »چنیل« یکی  که پژوهشگران می توانند براى فراترکیب انتخاب  بی شــمارى اســت 
که روش  گزینه هــا در ایــن زمینــه اســت )ال وهرنفلــدت، 201۳( وى بیان می کنــد  از برجســته ترین 
)باروســو، سندلوسکی، 2007( به پژوهشــگران تصویرى روشن و دقیق از چگونگی انجام فراترکیب 
که »سندلوسکی و باروسو« با ارائه روش فراترکیب خود،  ارائه می دهد )201۳(. چنیل بیان می کند 
دانش افزایــی بســزایی در یکپارچگــی یافته هــاى پژوهش هــا دارنــد و به طــور موفقیت آمیــز، فرآیند 
یافتــن، انتخــاب، ارزیابــی و ترکیــب نتایج پژوهش هــاى اولیه را ارائــه داده اند. مراحل انجام شــده 
ح  ح زیر است: 1. طر در این مقاله، بر اســاس روش هفت مرحله اى »سندلوســکی و باروســو« به شر
ســوال پژوهش؛ 2. مرور نظام مند منابع؛ ۳. جســتجو و انتخاب مقاله هاى مناســب؛ 4. اســتخراج 
روش شناســی و یافته هاى مقاالت؛ 5. تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته هاى مقاالت موردبررســی؛ 6. 

کیفیت؛ 7. ارائه یافته ها کنترل 

گلین اســتفاده شــده اســت  براى بررســی اعتبار مقاالت مورداســتفاده در این مقاله از ابزار حیاتی 
کمک می کند  کاربردى اســت. این ابزار به پژوهشــگر  ح هاى تحقیقاتی  کــه بــراى ارزیابی تمامی طر
گلین به ارائه چک فهرســتی  کنــد.  کیفی را مشــخص  کمی و  تــا دقــت، اعتبــار و اهمیت مطالعــات 
بــراى ارزیابــی حیاتــی مطالعــات پرداختــه اســت. ســواالت ابــزار ارزیابــی حیاتــی او در چهار دســتۀ 
ح تحقیــق و 4( نتایج  کلــی تقســیم بندی می شــود: 1( جامعــه آمــارى، 2( جمــع آوری داده، ۳( طــر

)گلین،2006(.

جامعه و نمونه آماری
که  گروه تقســیم می شــود: در مرحله دوم  جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش با توجه به مراحل آن به دو 
که از  گی های مــدل وصول عادالنه مالیات  کیفــی و روش دلفی اســت، برای اعتبار یابی ویژ رویکــرد 
مرحله فراترکیب به دســت آمده از نظر خبرگان حوزه مالیات اســتفاده شــده است. این افراد شامل 
کشــور و پژوهشــگران در این خصوص  اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها و مدیــران نظــام مالیاتی 
کمــی و روش پیمایش و هدف تائید ابزار ســاخته شــده برای  که رویکرد  هســتند. در مرحلــه ســوم 
ســنجش مدل پیشــنهادی پژوهش اســت. در ایــن مرحله برای تائیــد روایی و اعتبار ابزار ســاخته 
کارشناسان نظام مالیاتی به عنوان جامعه آماری استفاده  شده )پرسشنامه( از مدیران، معاونین و 

شده است.
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روش نمونه گیری و افراد پژوهش مورد استفاده
ح زیر است: در  گروه به شر گروه، روش نمونه گیری در این دو  با تقسیم بندی جامعه پژوهش به دو 
که جامعه پژوهش خبرگان است، برای انتخاب نمونه از نمونه گیری قضاوتی )هدفمند(  گروه اول 
که هــر دو روش غیــر احتمالی اســت. نمونه گیری اول مســتلزم  و زنجیــره ای اســتفاده خواهــد شــد 
کارشناســان و متخصصان  که اعضــای آن بر پایــه داوری محقق یا  گزینــش بخشــی از جامعه اســت 
ح می شود و بر مبنای  مشخص می شوند. در این روش، نمونه گیری معیارهای پذیرش نمونه مطر
گزینش می شــوند. در نمونه گیری دوم،  آن افرادی به منظور نظرســنجی در خصوص موردپژوهش 
پژوهشــگر بــا شناســایی برخی از افــراد مهم یک جامعه به پیشــنهاد ایــن افراد به ســراغ افراد دیگر 
کوچــک اصلی، بــا افزایش مرحله ای، رشــد می کنــد و نمونه تحقیق  مــی رود. در ایــن روش هســته 
که افراد نســبت به یکدیگر  افزایــش می یابــد. ایــن روش معموال زمانی مورد اســتفاده قــرار می گیرد 
گی های مشترک  گروه هدف به نوعی با یکدیگر در ارتباط بوده و دارای ویژ شناخت دارند و اعضای 
کتابخانه های دیجیتال هســتند از روش  کــه جامعه پژوهش  گــروه دوم  باشــند )دالور، 1۳84(. در 
که به واســطه موقعیت  کلیدی، افرادی هســتند  گاهــان  کلیــدی1 اســتفاده خواهد شــد. آ گاهــان  آ
کلیدی نسبت  گاهان  اجتماعی ویژه خود، درباره موضوع تحقیق، دانش قابل مالحظه ای دارند. آ
کارکنان عادی ســازمان قادر هســتند اطالعات بیشتری را منتقل نمایند. دلیل عمده اطالعات  به 
کــه از موقعیت های مهمــی در ســازمان برخوردار هســتند )ناخــدا، 1۳89(.  زیــاد آنــان، ایــن اســت 
تعدادی از ادارات مالیاتی بر اســاس این روش انتخاب و ابزار ســاخته شــده بر اســاس پرسشــنامه 

کارشناسان آن ارسال خواهد شد. برای مدیران و 

معرفی موقعیت و ابزار پژوهشی مورد استفاده
کدام از این ابزارها با توجه  ابزار مورد اســتفاده چک لیســت، تحلیل محتوا و پرسشنامه اســت. هر 
بــه روش و جامعــه پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. بــا توجه به تقســیم بندی مراحــل انجام 
پژوهــش بــه ســه مرحله ابــزار پژوهش در این ســه مورد بــه ترتیب زیــر خواهد بــود: در مرحله اول، 
مطالعــه نظام مند مقــاالت موجود در زمینه الگوی وصول عادالنــه مالیات صورت می گیرد و روش 
که پژوهشگر با  مورد اســتفاده، فراترکیب اســت. ابزار پژوهشی مورد استفاده نیز چک لیست است 
که جامعه پژوهش خبرگان  بهره گیری از آن ســعی در یافتن معتبرترین منابع دارد. در مرحله دوم 
و روش مورد اســتفاده دلفی اســت، از ابزار پرسشــنامه اســتفاده می شــود. در مرحله سوم، جامعه 

کل امور مالیاتی و روش، پیمایش است و از ابزار پرسشنامه استفاده می شود. پژوهش، ادارات 

1-  Key informant
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معرفی روش تحلیل آمار
بــا توجه به تقســیم بندی مراحــل انجام پژوهش به ســه مرحله، روش تحلیل آماری نیز متناســب 
ح زیر اســت: بــا توجه بــه اینکــه در مرحلــه اول ایــن پژوهش  بــا هــر یــک از ایــن ســه مرحلــه به شــر
کیفی و روش فراترکیب استفاده می شود، از روش آماری آنتروپی شانون  )ساخت مدل(، از رویکرد 
بــرای تحلیل داده ها اســتفاده می شــود. در مرحلــه دوم، از روش دلفی برای اعتبار مدل اســتفاده 
گی های الگوی  می شــود. بــرای تعیین میزان انطباق نظــر میان اعضای پنل، با توجه به اینکــه ویژ
ح می شــود، از شــاخص میانگین و انحراف معیار  وصول عادالنه مالیات در قالب طیف لیکرت مطر
کمی و روش پیمایش صورت می گیرد، از آمارهای  که با رویکرد  اســتفاده می شــود. در مرحله ســوم 
کرنباخ و تحلیل عامی استفاده  مرتبط با تائید روایی و پایایی ابزار ساخته شده مانند ضریب آلفای 
کارشناســان  خواهــد شــد. همچنیــن از آمــار توصیفــی بــرای نمایش اطالعــات جمعیت شــناختی 

سازمان امور مالیاتی استفاده می شود.

یافته های پژوهشی
ح سوالی  با توجه به مراحل اشاره شده در بخش روش پژوهش، اولین مرحله درروش فراترکیب طر
ح  که پژوهشگر قصد دارد طی فرایند پژوهش به آن پاسخ دهد. سوال این پژوهش بدین شر است 
گی هــاى مدل وصــول عادالنه مالیات از دید منابع موردبررســی چیســت؟ بعد از تعیین  اســت: ویژ
ســوال پژوهــش، به منظــور داشــتن مــرورى نظام منــد بایســتی جســتجویی جامع بر اســاس روش 
فراترکیــب صــورت می گرفــت. بدین منظور تالش شــد مجموعه منابع منتشرشــده به زبان فارســی 
گون تا ســال 2021  گونا کنفرانس ها و موتورهاى جســتجوى  و انگلیســی در پایگاه هــاى اطالعاتــی، 
گرفته و یافته هاى آن ها اســتخراج شــود. بر اســاس نتایج اولیه، 180 منبع مرتبط  موردبررســی قرار 
گی هاى  شناســایی شــد. بــراى انتخــاب منابع مناســب از ابزار حیاتــی »گلین« اســتفاده شــد و ویژ
گرفت.  کیفیــت روش پژوهش مورد ارزیابی قرار  گونــی از منابــع مانند عنوان، چکیده، محتوا و  گونا
درنهایت، پژوهشــگر 78 منبع معتبر در حوزه موردپژوهش را موردبررســی قرار داد. یافته هاى این 
گی هــاى مدل وصول  منابــع اســتخراج شــده و تجزیه وتحلیل بــر روى آن ها به منظور اســتخراج ویژ

گرفته است. کدها صورت  عادالنه مالیات در قالب 
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کدهاى استخراج شده مقوله، مفهوم و 
کمک روش فراترکیب )مرحله 5 از روش سندلوسکی و بارسو(  گرفته به  بر اساس تحلیل هاى صورت 
کد براى ویژگی های  روى 78 منبــع نهایی انتخاب شــده، درمجموع تعــداد 1 مقوله، 7 مفهوم و 47 
کدگذارى شد. یافته های حاصل از این مرحله  مدل وصول عادالنه مالیات در این مقاله استخراج و 
کنون چنین مطالعۀ نظام مندى انجام نگرفته بود. هر یک از  که در مطالعات قبلی تا بیانگر آن است 

مطالعات فقط جنبۀ خاصی از مدل وصول عادالنه مالیات را موردبررسی قرار داده است.

جدول 1- خالصه یافته های فراترکیب  

کدهامفاهیممقوله

وصول 
عادالنه 
مالیات

عدالت 
عمودی

خ تصاعدی نسبت افراد با درآمد باال اعمال نر

کمتری نسبت به افراد با درآمد متوسط خ  کم درآمد با نر دریافت مالیات از افراد 

کل مالیات بر درآمد پرداخت شده توسط افراد با درآمد باال بودن سهم 

عدالت 
افقی

افراد با مقادیر مشابه درآمد مبلغ مشابهی از مالیات بر درآمد را می پردازند

که  پرداخت ســهم مشــابه مالیات بــر درآمد را در مقایســه با ســایر مالیات دهندگان 
درآمد معادل درآمد من دارند

برقراری تساوی قبل و بعد از پرداخت مالیات

عدالت 
مبادله ای

باال بودن مزایایی دریافتی از دولت در مقایسه با مالیات پرداختی

دریافت ارزش منصفانه در ازای پرداخت مالیات

کم درآمد دریافت مزایای بیشتری توسط افراد 

غیرمنطقی بودن مزایایی پرداختی

معقول بودن مزایایی دریافتی

دریافت ارزش منصفانه با توجه به مزایایی دریافتی از دولت

عدالت 
عمومی

استفاده از میزان معقول درآمد مالیاتی برای دستیابی به اهداف اجتماعی

پرداخت سهم نسبتا عادالنه از مالیات بر درآمد تحت سیستم فعلی مالیات

کمک های غیرضروری رفاه صرف درآمد مالیاتی زیادی برای 

عادالنه بودن سیستم مالیات برای متوسط مالیات دهندگان

اعتقاد شخصی مبنی بر عادالنه بودن سیستم مالیات

عادالنه بودن شیوه توزیع بار مالیاتی

کل، بار مالیات بر درآمد نسبتا عادالنه توزیع می شود در 
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وصول 
عادالنه 
مالیات

عدالت 
کیفری

مجازات یکسان برای فرار مالیاتی

مجازات متناسب فرار از مالیات

عادالنه بودن مجازات تاخیر در پرداخت مالیات

عدالت 
شخصی

پرداخت سهم منصفانه خود از بار مالیاتی

پرداخت بیش از سهم عادالنه از مالیات

عادالنه بودن سهم مالیات دهندگان با درآمد متوسط

گذار بر منصفانه بودن سیستم مالیات وجود عوامل متعدد تاثیر 

عدالت 
رویه ای

روش زیاد برای اصالح اشتباهات

ثبات رویه

راه های مختلفی برای بیان شکایات و دادخواهی

گرفتن شکایات مودیان جدی 

پردازش یکسان اطالعات مودیان

ارتباط به موقع با مودیان

قابل درک بودن مکاتبات

پاسخ با دقت به سواالت مودیان

ابراز تأسف از تاثیرات منفی احتمالی بر مودیان

برخورد با حسن نیت

خوداری از اظهارنظرهای نادرست

برخورد به عنوان اشخاص خوش حساب

برخورد به عنوان افراد صادق و اعتماد

احترام به حقوق افراد به عنوان شهروند

ارائه توضیحات راجع به تصمیمات درباره موضوعات مالیاتی

ارائه مشاوره

ارائه پیشنهاد و اطالعات قابل اعتماد و اطمینان

حفاظت از حقوق شهروندی

گرفتن دغدغه شهروندان در زمان اتخاذ تصمیمات در نظر 

مشاوره به جامعه در مورد تغییرات نظام مالیاتی به صورت دقیق
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کدهای استخراج شده رتبه بندی مفاهیم و 
گذشــته از هر یک از این یافته ها به صورت آماری  از طریق آنتروپی شــانون میزان پشــتیبانی منابع 
کمــی به توصیــف ابعاد  نشــان داده می شــود. بــر اســاس روش آنتروپــی شــانون می تــوان از لحــاظ 
گذشــته از عوامل  اســتخراج شــده مــدل وصــول عادالنه مالیــات و تعیین میــزان پشــتیبانی منابع 

پرداخت.

جدول 2- وزن های مولفه های اصلی در هر دو وضعیت  

مؤلفه اصلی وضعیت موجود رتبه وضعیت مطلوب رتبه

عدالت عمودی 0.0918 6 0.0096 7

عدالت افقی 0.0967 5 0.068۳ 6

عدالت مبادله ای 0.0762 7 0.1655 ۳

عدالت عمومی 0.1026 4 0.1642 4

کیفری عدالت  0.2952 1 0.۳024 1

عدالت شخصی 0.2128 2 0.1961 2

عدالت رویه ای 0.1249 ۳ 0.0940 5

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

بحث و نتیجه گیری یافته های حاصل از فراترکیب
ایــن پژوهــش در مرحلــه اول بــا بررســی نوشــتار مربــوط بــه وصــول عادالنــه مالیــات با اســتفاده از 
گی های وصول عادالنــه مالیات پرداخته تا بنیانی بــرای طراحی مدل  روش فراترکیــب بــه ارائــه ویژ
کد  کــه از بین 48  کشــور باشــد. نتایج حاصل از این بررســی نشــان داد  وصــول عادالنــه مالیات در 
خ  خ باالتــر به درآمدهای باالتر )نر کدهایی مانند اعمال نر به دســت آمده از مــرور مقاالت منتخب، 
کمتری نســبت به افراد با درآمد متوســط، باال  خ  کم درآمد با نر تصاعدی(، دریافت مالیات از افراد 
کل مالیــات بــر درآمد پرداخت شــده توســط افراد بــا درآمد، بــار مالیاتی مشــابه برای  بــودن ســهم 
مالیات دهنــدگان بــا ظرفیــت مشــابه، پرداخت ســهم مشــابه مالیات بر درآمد در مقایســه با ســایر 
کــه درآمــد معادل درآمد من دارند، توزیع نســبتا عادالنه بــار مالیاتی، باال بودن  مالیات دهنــدگان 
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مزایای دریافتی از دولت در مقایسه با مالیات پرداختی، دریافت ارزش منصفانه در ازای پرداخت 
مالیــات، دریافــت ارزش منصفانــه با توجه به مزایــای دریافتی از دولت، دارای بیشــترین فراوانی و 
تعــدد تکــرار در منابــع مربوط به وصول عادالنه مالیات بوده اســت. یافته های این مرحله با نتایج 
خ  خ باالتر بــه درآمدهــای باالتر )نر کد اعمــال نر گذشــته همســو اســت. بر  مطالعــات پژوهش های 
تصاعــدی(، بــار مالیاتی مشــابه برای مالیات دهندگان با ظرفیت مشــابه، توزیع نســبتا عادالنه بار 
که ازجمله موارد ضــروری در طراحی  کید شــده اســت  کثر پژوهش های موردبررســی تا مالیاتــی در ا
کید فراوانی  که در منابع به آن تا کدهای بعدی  نظام مالیاتی مطلوب و عادالنه محسوب می شود. 
کمتری نســبت به افراد با درآمد متوسط، باال  خ  کم درآمد با نر شــده اســت، دریافت مالیات از افراد 
کدهای قبلی  که در ارتباط با  کل مالیات بر درآمد پرداخت شده توسط افراد با درآمد  بودن سهم 
کثر منابع به برقراری آن در نظام مالیاتی  که در ا بوده و در مولفه عدالت عمودی و افقی قرار دارند 

کید شده است. تا

بحث و نتیجه گیری یافته های حاصل از روش دلفی
کدهــای الگوی وصول  که با توجه به اینکــه در مورد مقوله، مفاهیم و  نتایــج روش دلفــی نشــان داد 
که با استفاده از روش فراترکیب به وجود آمده بود، میانگین همه آن ها باالی ۳/5 و  عادالنه مالیات 
انحراف معیار آن ها نیز کمتر از 1 است. اتفاق نظر میان اعضای پانل دلفی حاصل شده است. ازاین رو، 

از تکرار دوره ها خودداری شده است. مهم ترین یافته های حاصل از فرآیند دلفی به شرح زیر است:

کمترین    کیفــری و رویه ای دارای بیشــترین میانگین و  در بیــن مفاهیــم، عدالــت عمودی، افقی، 
انحراف معیار است. مفاهیم عدالت مبادله ای، عدالت عمومی، عدالت شخصی اختالف اندکی 
با این مفاهیم دارد و این نشان دهنده اهمیت مفاهیم انتخاب شده از دیدگاه متخصصان است.

کم درآمد    خ تصاعدی نســبت افراد با درآمد باال، دریافت مالیات از افراد  کدها، اعمال نر در بین 
کمتری نســبت بــه افراد با درآمد متوســط، از مفهوم عدالت عمودی بــا میانگین 4/95  خ  بــا نر
کمتریــن انحــراف معیار اســت. شــاید علت  و انحــراف معیــار 0/25 دارای بیشــترین میانگیــن و 
خ هــای تصاعــدی از اهمیت باالیی  خ های مالیاتــی و اعمال نر که اصــالح نر ایــن امــر این اســت 
کد افراد با مقادیر مشــابه درآمد مبلغ مشــابهی از مالیات بر درآمد  برخوردار اســت. همچنین، 
را می پردازند، در مفهوم عدالت افقی با میانگین 4/95 و انحراف معیار 0/25 دارای بیشــترین 
کمتریــن انحــراف معیــار اســت. دلیــل این امــر، توجه به ایــن جنبــه از عدالت افقی  میانگیــن و 

توسط خبرگان است.
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کاربردی پژوهش پیشنهادهای 
با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد ها زیر ارائه می شود:

کشــور: همان طور - 1 اســتفاده از مدل وصول عادالنه مالیات در تدوین قوانین و مقررات مالیاتی 
کدهــا و مولفه های  کــه در نتایــج حاصل از روش فراترکیب و پیمایش مشــاهده شــده، بیشــتر 
اســتخراج شــده مســتلزم اصــالح و یــا بازنگــری در قوانیــن و مقــررات اســت. به عنــوان مثــال، 
کیفری  خ تصاعدی مالیات در مولفه مربوط بــه عدالت عمودی و یا اعمال مجازات  اعمــال نــر
کیفری نیازمند اصالح و یا بازنگری در قوانین  متناسب با میزان فرار مالیاتی در مولفه عدالت 

و مقررات است.
اســتفاده از این الگو برای اصالح ســاختار اداری نظام مالیاتی: با توجه به یافته های تحقیق، - 2

مواردی مانند پردازش یکسان اطالعات مودیان، ارتباط به موقع با مودیان، قابل درک بودن 
مکاتبات، پاســخ با دقت به ســواالت مودیان، خــودداری از اظهارنظرهای نادرســت، برخورد 
به عنوان اشــخاص خوش حســاب، احترام به حقوق افراد به عنوان شــهروند، ارائه توضیحات 
راجــع بــه تصمیمــات دربــاره موضوعــات مالیاتــی، ارائــه مشــاوره، ارائــه پیشــنهاد و اطالعات 
گرفتن دغدغه شــهروندان در  قابل اعتماد و اطمینان، حفاظت از حقوق شــهروندی، در نظر 
زمان اتخاذ تصمیمات، مشاوره به جامعه در مورد تغییرات نظام مالیاتی به صورت دقیق، جز 

که انجام آن ها نیازمند اصالح ساختار اداری نظام مالیاتی است. مواردی هستند 
استفاده از این الگو به منظور اصالح فرهنگ سازمانی: با توجه به یافته های تحقیق، مواردی - ۳

ماننــد ابــراز تأســف از تاثیــرات منفــی احتمالــی بــر مودیــان، برخــورد بــا حســن نیــت، برخورد 
به عنوان اشــخاص خوش حســاب، برخورد به عنــوان افراد صادق و اعتمــاد، احترام به حقوق 
گرفتن دغدغه شــهروندان در  افــراد به عنوان شــهروند، حفاظت از حقوق شــهروندی، در نظر 
زمــان اتخاذ تصمیمات، مشــاوره به جامعــه در مورد تغییرات نظام مالیاتــی به صورت دقیق، 

که انجام آن ها نیازمند اصالح فرهنگ سازمانی در نظام مالیاتی است. جز مواردی هستند 
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چکیده 1
کشاورزی است  استان قزوین یکی از استان های پرحادثه و با ریسک باال برای مخاطرات طبیعی 
و همه ساله خسارت های زیادی در اثر سرمازدگی بهاره و زمستانه، طوفان و تندباد، تگرگ، سیل، 
خشکســالی و ... به این بخش وارد می  شــود. تحقیق حاضر به منظور تعیین شیوه های حمایتی از 
کشــاورزی اســتان قزوین از دیــدگاه بهره  برداران انجام  صدمــه دیدگان حوادث و مخاطرات بخش 
گردآوری داده  های آزمایشی در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. از تعداد ۳84  شد. ابزار 
کامل تکمیل  پرسشــنامه ارائه شــده به شــرکت کنندگان در تحقیق، تعداد 172 پرسشــنامه به طور 
گرفت. پایایی  کشاورزی مورد تأیید قرار  شد. روایی پرسشنامه  ها بر اساس نظرات محققین حوزه 
کرونباخ برابر 0/965 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده  ها با استفاده از  پرسشنامه بر اساس آلفای 
نرم افزارهای آماری SPSS Ver.21 انجام شــد. میزان خســارت حوادث طبیعی در شهرستان های 
که بیشترین عامل خسارت زا در استان به ترتیب سرمازدگی )بهاره و سپس  مختلف متفاوت بوده 
کمک های دولتی برای جبران خســارت نیز بیشتر به صورت  زمســتانه(، تگرگ و خشک ســالی بود. 
کمک در بازســازی تاسیســات  کم و تا حدودی  کمک به صورت وام با بهره  کمک نقدی بالعوض، 

1-  اســتادیار پژوهــش )Ph.D.(، پژوهشــکده میوه هــای معتدلــه و سردســیری، موسســه تحقیقــات علوم باغبانی، ســازمان 
ج، ایران کر کشاورزی،  تحقیقات، آموزش و ترویج 

بررسی شیوه های حمایت از صدمه دیدگان حوادث و مخاطرات

 بخش کشاورزی استان قزوین از دیدگاه بهره  برداران
الر اله ی ولر1

بررسی شیوه های حمایت از صدمه دیدگان حوادث و مخاطرات  

کشاورزی استان قزوین از دیدگاه بهره  برداران بخش 
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زیربنایــی )کانال  هــا، انتقــال بــرق، راه  ها و ...( بوده اســت. محصوالت باغبانی، زراعــت و مرتعی به 
کشــاورزی با رتبه اول تا ســوم با بیشــترین تهدیدات توســط حــوادث طبیعی به  ترتیــب ســه حوزه 
گاهی و دانــش بهره  برداران در مــورد جلوگیری ســرمازدگی بهاره و  دســت آمدنــد. باالترین میــزان آ
گاهی و دانش بهره برداران در مورد جلوگیری از ســیل، تگرگ، خشک سالی،  زمســتانه بود. میزان آ
کمک  کمــک نقدی بالعوض،  کمتر بود. بر اســاس نظر بهره  برداران،  گرمازدگــی و طوفــان و صاعقه 
کم به ترتیب ســه مــورد با رتبه اول  کمــک به صورت وام با بهره  در بازســازی تاسیســات زیربنایــی و 
تا ســوم برای جبران خســارت ناشی از حوادث طبیعی به دســت آمد. نتایج حاصل از این تحقیق 
کــه ســرمازدگی )اعــم از پائیــزه یا بهاره( بیشــترین عامل خســارت زای طبیعــی به بخش  نشــان داد 
کمک  های دولتی نیز باید معطوف پیشگیری و  کشاورزی استان قزوین بوده لذا بیشترین اولویت 
که در زمینه پیش  گیری و مقابله  گردد. همچنین نتایج نشــان دادنــد  مقابلــه با این عامل طبیعی 
کمک  های غیر نقدی و بازســازی زیربنایی بهترین روش حمایت  با حوادث طبیعی خســارت زا نیز 
گاهی بهره  برداران در زمینه  کمک  های دولتی از آسیب دیدگان است. با توجه به اینکه دانش و آ و 
کمک  های دولتی  کشاورزی و مدیریت ریسک آن ها نسبتا پایین بود، لذا  مقابل با حوادث طبیعی 
کنــار آمــوزش مســتمر بهره بــرداران باعــث افزایــش اثربخشــی مدیریت ریســک حــوادث طبیعی  در 

خواهد شد.

کلیدی: کمک  های دولتی، حوادث طبیعی، سرمازدگی، خشکسالی، سیل، تگرگ واژه  های 

مقدمه
کشاورزی  کشوری هست و  امروزه تامین نیاز غذایی جامعه از مهم ترین چالش های پیش روی هر 
که در آن انواع مخاطرات  به عنوان تامین کننده این نیازها فعالیتی سرشار از ریسک تلقی می شود؛ 
طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و پیش بینی نشــده، دست به دســت هم داده و مجموعه شــکننده و 
که درنهایت منجر به نوســانات درآمد  آســیب پذیری را بــرای تولیدکننــدگان در این بخش رقــم زده 
کشــاورزی نقشــی حیاتی و راهبردی در نظام اجتماعی  آن ها می شــود )ری، 1962(. در این میان، 
کار در این بخش  کشــور،  کشــاورزی در اقتصاد  و اقتصادی هر جامعه دارد. باوجود اهمیت بخش 
کشــاورزی به علت  نســبت به دیگر جنبه  های تولیدی و اقتصادی متفاوت اســت. تولید در بخش 
اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک 

محسوب می  شود )رسولی و همکاران، 1۳97(.



253ب ی ر نیو  وای حمایت او کدمه دیدگای حوادش ا مکا رات  بک  کااارای ا وای اسانش او دیدگا  برر  بردایای

شرایط اقلیمی، جغرافیایی و توپوگرافی و صنعتی استان قزوین، این استان را در زمره استان های 
کنون  که این استان تا کشــور قرار داده اســت. بررســی های آماری و تاریخی نشانگر آن است  بالخیز 
کرده اســت. بر اســاس آمار و مستندات موجود، مهم ترین بالیای  بالیای طبیعی بســیاری را تجربه 
کشــاورزی اســتان قزوین روی می  دهند، به ترتیب اهمیت عبارت اند از: ســرمازدگی  که در  طبیعی 
بهــاره و زمســتانه، خشک ســالی، طوفــان، ســیل و صاعقــه )رســولی و همــکاران، 1۳97(؛ اما آنچه 
کاهش اثرات تخریبی آن ها، مستلزم  که جلوگیری از بروز این حوادث و یا  قطعی اســت، این اســت 
کامل مدیریــت بحران شــامل: اقدامــات هفتگانه مربوط بــه حوزه های  توجــه بــه فرآینــد و چرخــه 
کنترل و ســایر  ک ســازی، بازســازی، نظارت و  پیش بینــی، پیشــگیری، آمادگــی، اقدام )مقابله(، پا

کاظمی، 1۳81(. اقدامات ضروری در حوادث طبیعی است )موسی 

گیــر برخوردار نبوده و  کشــور از یک مدیریت فرا کشــاورزی  بــا توجه به این مســئله هنوز عرصه های 
گاهی تلفات جانی  تعداد زیادی از خانوارهای روستایی در اثر سوانح طبیعی دچار خسارات مالی و 
نیز می  شــوند. از طرفی بررســی راهکارهای جبران خســارات آسیب دیدگان بسیار مهم بوده و خود 
فرصت بســیار مغتنمی اســت در جهت بهبود مدیریت منابع و راه اندازی واحدهای خسارت دیده 
کمک رســانی و جبران خســارات ناشــی از بالیای  کل بررســی نحوه  با تکنیک و متدهای نوین. در 
کثــر این واحدهای دارای  که ا کشــاورزی  طبیعــی و حوادث خصوصًا در مناطق روســتایی و بخش 
مدیریت ســنتی و ناقص هســتند امری ضروری اســت. بر این اساس هدف از تحقیق حاضر تعیین 
کمک هــای دولتــی و شناســایی بهتریــن راهــکار در جهــت جبران خســارت و  شــیوه های مناســب 
که موثر  کارآمد و پایدار  کشــاورزی با شــیوه های نوین،  راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی بخش 

در افزایش درآمد، بهره وری و تولید است.

مبانی نظری و پیشینه
اســتان قزویــن در حــوزه مرکــزی ایــران بیــن 48 درجــه و 45 دقیقــه تــا 50 درجــه و 51 دقیقه طول 
گرینویــچ و ۳5 درجــه و 24 دقیقــه تــا ۳6 درجــه و 48 دقیقــه عــرض شــمالی  شــرقی از نصف النهــار 
گیالن و از غرب به  نســبت به خط اســتوا قرار دارد. این اســتان از شمال به اســتان های مازندران و 
اســتان های زنجان و همدان، از جنوب به اســتان مرکزی و از شــرق به اســتان تهران محدود است 
)رســولی و همکاران، 1۳97(. بیشــترین پهنه بندی اقلیمی اســتان در اقلیم نیمه خشــک سرد قرار 
می  گیرد. تنوع اقلیمی بارزی در ارتفاعات مناطق شــمال شــرقی و سرشاخه های رودخانه شاهرود 
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در منطقه الموت مشــاهده می  شــود. اقلیم های خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب فراســرد و 
مدیترانه ای ســرد و معتدل در این منطقه قابل تشــخیص اســت. به عالوه تنوع اقلیمی در مقیاس 
کم ارتفاع اطراف سد  کوچک تری در ارتفاعات شمال غربی استان می  توان مالحظه نمود. مناطق 
که از اقلیم نیمه خشــک معتدل برخوردار اســت.  ســفیدرود و بخش طارم ســفلی نواحی هســتند 
کستان  اقلیم نیمه خشــک ســرد بیشترین پهنه اقلیمی دشــت مرکزی قزوین و شهرهای آبیک و تا
کوهین و  اســت. با رســیدن به مناطق مرتفع در بخش  های شمالی این شهرها و همچنین منطقه 
کاهش میانگین دماهای ســاالنه، آب وهوای نیمه خشــک فراسرد مشاهده می  گردد. خشک ترین 
کــه دارای اقلیم  منطقــه اســتان منطقــه بوئین زهــرا و مناطــق پیرامون آن در شــرق و جنــوب بوده 
که در مناطق ارتفاعی آوج اقلیم های مرطوب فراسرد و  خشک سرد می  باشند. این در حالی است 

کاوند، 1۳91(. کا نیمه مرطوب فراسرد غالب است )هدایتی دزفولی و 

پیامدهــای  مهم تریــن  شناســایی  و  تحلیــل  به منظــور  را  پژوهشــی   )1۳97( همــکاران  و  برقــی 
خشک ســالی ســال های 1۳90-1۳94 بــر زندگــی مــردم روســتای چقــا در شهرســتان فریدون شــهر 
که با  کنین روســتای چقــا بودند  انجــام دادند. جامعه آماری تحقیق ۳75 سرپرســت خانوار از ســا
کرجســی تعداد 2۳0 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. نتایج  اســتفاده از جدول مورگان و 
گروه عوامل اقتصادی  که مهم ترین پیامدهای خشک سالی در روستای چقا در  تحقیق نشان داد 
کشــاورزی و هزینه های  )کاهــش درآمد ناشــی از تولیــدات زراعی و باغی، افزایش قیمت نهاده های 
که ایــن عامل 25/46 درصد  کشــاورزی و...( بوده اســت  کاهش درآمدهای غیر  مربــوط به تولید، 
کــرده اســت. همچنین عوامــل زیســت محیطی و اجتماعی به ترتیب بــا مقادیر  واریانــس را تبییــن 
22/89 و 15/6۳ درصــد واریانــس، در رده های بعــدی قرارگرفته اند. همچنیــن مطالعات میدانی 
کاهش زیادی داشــته  کشــاورزی  کشــت محصــوالت  کــه میزان تولید و ســطح زیر  نشــان می دهــد 
اســت. هزینه های تولید افزایش یافته، وضعیت زیستی و اجتماعی روستا نیز تغییرات منفی بسیار 

زیادی داشته است.

گاهــی روســتاییان  صادقلــو و همــکاران )1۳96( مطالعــه  ای را باهــدف ســنجش ســطح دانــش و آ
درباره مدیریت بحران خشک ســالی انجام دادند. برای رســیدن به هدف پژوهش از روش شناسی 
توصیفــی- تحلیلــی از طریــق شــیوه مطالعــه اســنادی و پیمایشــی )پرسشــنامه محقــق ســاخته( 
که خانوارهای روســتایی نمونه  کی از آن اســت  اســتفاده شــد. نتایج و یافته های این پژوهش حا
کل دانش روســتاییان  در برخــورداری از مولفه هــای ابعــاد چهارگانــه دانــش مدیریــت بحــران و در 
دربــاره مدیریــت بحــران خشک ســالی، پایین تــر از ســطح مطلــوب میانگین عــددی ۳ قــرار دارند.
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کوپــراس، بین روســتاهای موردمطالعــه در خصوص  همچنیــن بــا اســتفاده از مــدل اولویت بندی 
که روســتای فایندر با  گرفت  برخــورداری از دانــش مدیریت بحران خشک ســالی رتبه بنــدی انجام 
بیشــترین امتیــاز در رتبــه اول و روســتای وراب در رتبــه دوم و روســتای مهابــاد در پایین ترین رتبه 

قرار دارند.

عزمی و نوری )1۳96( پژوهشــی را به منظور بررســی نقش ســرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات 
که سرمایه  کرمانشاه انجام دادند. یافته های تحقیق نشان می دهند  محلی در بخش ماهی دشت 
گاهی، اعتماد، انســجام، اعتماد، همکاری نهادهای محلی و مشــارکت  اجتماعی از طریق ایجاد آ
که  کنــد. یافته هــای تحلیــل همبســتگی نشــان می دهند  توانســته مخاطــرات محلــی را مدیریــت 
گاهی مردم، همکاری و مشارکت مردم، اعتماد مردم، انسجام اجتماعی و نهادهای محلی رابطه  آ
که انســجام  معنــی داری بــا مدیریت مخاطرات طبیعی داشــته و تحلیل رگرســیون نشــان می دهد 

اجتماعی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی است.

کاهــش مخاطــرات طبیعی و  رزاقــی بورخانــی )1۳96( مطالعــه  ای را به منظــور بررســی راهکارهــای 
مدیریت ریســک در توســعه پایدار باغات مرکبات اســتان مازندران انجام دادند. با توجه به نتایج 
تحقیــق در رتبه بنــدی ســازه های مربــوط بــه بعــد ســازوکارها در مــدل تحلیــل عاملی مرتبــه دوم، 
عوامــل حمایتی- اعتباری، عوامل محیطی- فضایی، عوامل اجتماعی-مشــارکتی، عوامل دانش 
گاهــی، عوامــل زیرســاختی- نهادی، عوامل آموزشــی- اطالعاتــی و عوامل اقتصــادی به ترتیب  و آ

بیشترین نقش را به واسطه بار عاملی در ساختار عاملی مرتبه دوم دارند.

کشــاورزان نســبت بــه  ک  جعفــری و همــکاران )1۳91( مطالعــه  ای را باهــدف بررســی و تحلیــل ادرا
راه کارهــای مقابلــه با خشک  ســالی در شهرســتان طــارم علیا واقع در اســتان زنجان انجــام دادند. 
آنالیــز اطالعات به دســت آمده از پاســخگویان جهــت اولویت بندی میزان دانــش راه کارهای مقابله 
کشــاورزی احداث و  که به ترتیب اســتفاده از لوله برای انتقال آب  با خشک ســالی نشــان می دهد 
تجهیــز ایســتگاه های پمپــاژ آب و حمایــت دولت از پروژه هــای آبیاری تحت فشــار در اولویت اول تا 

سوم قرار دارند.

دریجانی و همکاران )1۳89( مطالعه  ای را به منظور دســت یابی به شــیوه  هایی از مدیریت ریســک 
کوتاه مدت  کاهش خســارت های ناشــی از خشک ســالی ها در  که ضمن  خشک ســالی انجام دادند 
کمترین اندازه ی ممکن برســاند. پس از شناســایی  کشــاورزان را به  و حتی بلندمدت، غافل  گیری 
 )AHP( گروه بنــدی راه کارهــای مدیریت ریســک خشک ســالی، از تکنیک تحلیل سلســله مراتبی و 
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 Expert Choice گرفته شــد. نتایــج اولویت بندی در نرم افــزار به منظــور اولویت بنــدی راه کارها بهره 
نشــان داد در بخــش راه کارهــای »زراعــی« معرفــی ارقــام مقــاوم بــه خشــکی و شــوری، در بخــش 
راه کارهــای  آبیــاری تحت فشــار، در بخــش  از سیســتم های  آبیــاری« اســتفاده  راه کارهــای »فنــی 
»قانونی« بیمه  ی خشک سالی و تخصیص اعتبارات و در بخش راه کارهای »نهادی« استقرار نظام 
کشــاورزان اولویت باالتری  گاهی خشک ســالی در ســطح ملی یا منطقه ای و آموزش  پایش و پیش آ
کــه برنامــه ریــزان و سیاســت گذاران  در مدیریــت ریســک خشک ســالی دارد. ازایــن رو، الزم اســت 

منطقه  ای، تصمیم های خود را در چارچوب اولویت های مذکور اتخاذ نمایند.

مویامبــو و همــکاران )2017( مطالعــه  ای را باهــدف ارزیابــی و شناســایی آســیب پذیری اجتماعــی 
کیپ شــرقی آفریقــای جنوبی بــا اســتفاده از داده های  کشــاورزان در برابــر خشک ســالی در اســتان 
نظرســنجی و شــاخص آســیب پذیری اجتماعی )SoVI( انجام دادند. یازده شاخص آسیب پذیری 
اجتماعی با اســتفاده از چارچوب مفهومی Birkman ،Bogardi و Cardona مشــخص شــد. نتیجه 
تحقیــق نشــان داد بــا مقیــاس 5 لیکــرت بــرای مقادیــر و ارزش هــای فرهنگــی، امنیــت یــا ایمنــی، 
شــبکه های اجتماعی، وابســتگی اجتماعی، راهبردهای آمادگی و فشار روانی ناشی از ارزش باالی 
آســیب پذیری اجتماعی در برابر خشک ســالی بســیار زیــاد بود. دانش و آمــوزش بومی دارای ارزش 
کم برخوردار بود و در ارتقاء به خشک ســالی نقش مثبت داشت.  که از آســیب پذیری  رتبه دوم بود 
کاهش خطر خشک ســالی محدود است.  که مشــارکت دولت در  این مطالعه همچنین نشــان داد 
کاهش  که یک سیاســت ملی، اســتانی و منطقه ای در مورد  درنتیجه، این مطالعه توصیه می کند 

خطر خشک سالی تدوین شود.

لیپینسکا )2016( مطالعه  ای را به منظور تعیین نقش دولت در مدیریت ریسک در تولید محصوالت 
کار، روش توصیفــی و تجزیه وتحلیل جزمی  کشــاورزی انجــام دادنــد. روش اصلی مورداســتفاده در 
از اقدامــات موجــود بــود. نتایــج تحقیق نشــان داد شــرایط آب و هوایــی و همچنین تغییــر اوضاع 
کشــاورزان دارد.  کمیت آن و همچنین درآمد  کیفیت و  کشــاورزی،  تاثیر منفی بر تولید محصوالت 
باوجوداینکه حوادث طبیعی به ندرت اتفاق می  افتد، اما منجر به خســارت شــدید به یک منطقه 
می شوند، مانند وقوع خشک سالی. چنین حوادثی تحت الیه خطر فاجعه بار قرار می گیرند، برای 
کمتری داشــت. اعطای  حــوادث طبیعــی راه حل های بازار بیشــتر به دلیل درگیــری عمومی نقش 

کشاورزان خسارت  دیده بهترین روش به نظر می  رسد. یارانه برای 
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کوسیستم و بهزیستی انسانی  کلیدی ا نلسون و همکاران )201۳( تاثیر تغییرات آب وهوا بر خدمات 
کــه تغییــرات آب وهوا  در ایاالت متحــده آمریــکا را موردبررســی قراردادنــد. ایــن تحقیــق نشــان داد 
کوسیســتم و  عملکــرد سیســتم های زیســت محیطی را تغییــر می دهــد. درنتیجــه، ارائــه خدمــات ا
گرم شــدن  که به این خدمات متکی هســتند تغییر می یابد. مدل های اقلیمی باعث  رفــاه افــرادی 
گرم تر و بیشــتر اوقات وقایع شــدید هوا در سراســر ایاالت متحده می شــوند. منابع مربوط به چنین 
که مردم بــه آن اعتمــاد دارند را  کوسیســتم را  اختــالالت مربــوط بــه آب وهــوا، حق بیمه خدمــات ا
پرداخــت می  نمایــد. بــا توجه بــه منابع و زمــان محــدود، چالش در مــورد انتخاب اســتراتژی های 
کــه اولویت بندی و  تطبیقــی بــرای اجــرای آن ها خواهــد بود. نتایج ایــن تحقیق پیشــنهاد می  کند 

کوسیستم باشد. ارزیابی استراتژی های سازگاری ملی و منطقه ای در جهت تامین خدمات ا

کشــاورزی در  ملیوخینــا )2011( مطالعــه  ای را به منظــور به تجزیه وتحلیل سیســتم مدیریت ریســک 
که تعامل بین تمام منابع خطر، اســتراتژی های  نیوزیلند، با اســتفاده از یک رویکرد جامع پرداخت 
کشــاورزان و سیاســت ها را در نظــر می گیــرد. تجزیه وتحلیــل سیاســت در حــدود ســه الیه از ریســک 
که باید  کــه نیاز به پاســخ متمایــز به سیاســت دارد: ریســک  های عادی )مکــرر(  ساخته شــده اســت 
که از طریق ابزارهای  کشــاورز مدیریت شــود، ریســک های واســطه ای باقابلیت تنظیم بازار  توســط 
که نیاز به کمک  بازار قابل انتقال هستند و خطر فاجعه آمیز )مانند سیل، خشک سالی و سرمازدگی( 
دولــت دارد. سیاســت مدیریــت ریســک در نیوزلند بر جلوگیــری از هجوم آفــات و بیماری ها متمرکز 

کمک های مربوط به فاجعه های طبیعی در برنامه چارچوب حوادث جانبی اجرا می شود. است. 

ریســک  مدیریــت  سیســتم  تجزیه وتحلیــل  بــه  به منظــور  را  مطالعــه  ای   )2011( کیمــورا  و  آنتــون 
که تعامل بین تمــام منابع خطر،  کشــاورزی در اســپانیا، بــا اســتفاده از یک رویکرد جامــع پرداخت 
کشاورزان و سیاست ها را در نظر می گیرد. تجزیه وتحلیل سیاست در حدود سه الیه  استراتژی های 
که باید  که نیاز به پاســخ متمایز به سیاست دارد: ریسک  های عادی  از ریســک ساخته شــده است 
که از طریق ابزارهای  کشــاورز مدیریت شود، ریســک های واســطه ای باقابلیت تنظیم بازار  توســط 
کمک دولت دارد. سیســتم مدیریت ریسک  که نیاز به  بازار قابل انتقال هســتند و خطر فاجعه آمیز 
کنترل بیمه عمومی اســت. دو موضوع اصلی سیاســت در اسپانیا موردتوجه است.  اســپانیا تحت 
اول، سهم سیستم بیمه در بهره وری در بازار؛ این امر از طریق ترتیب تقسیم اطالعات در مشارکت 
عمومــی و خصوصــی و نــه از یارانه هــای حق بیمه حاصل می شــود. دوم، سیســتم بیمــه به عنوان 

کمک های حوادث طبیعی فاجعه بار. وسیله ای برای 
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کانــادا را مــورد تجزیه وتحلیــل  کشــاورزی در  آنتــون و همــکاران )2011( سیســتم مدیریــت ریســک 
کانــادا، سیســتم حمایتــی با ســایر خط مشــی های سیاســی بــا همدیگر ادغام شــده  قراردادنــد. در 
 ،AgriInvest ایــن سیاســت ها شــامل  نیســت.  آن  بــه عالمت گــذاری الیه هــای خطــر در  قــادر  و 
کشاورزان  کشــور  AgriRecovery ،AgriStabil ،AgriInsurance و اقدامات موقت هســتند. در این 
خودشــان مســئولیت مدیریــت ریســک مخاطــرات طبیعــی را بــه عهــده می  گیرنــد. تجزیه وتحلیل 

کشاورزی را ارائه می دهد. AgriStabil بینش در مورد اقتصاد سیاست های تثبیت درآمد 

روش شناسی
کشــاورزی اســتان قزویــن )بیش از  کلیه بهره  بــرداران بخش  جامعــه آمــاری تحقیــق نمونــه شــامل 
80000 نفــر( بود. بر اســاس جــدول تخمین نمونه مورگان، تعداد نمونه آزمایشــی این تحقیق ۳84 
کشــاورزی بخش( بین تمامی  که بر اســاس نمونه  گیری خوشــه  ای )شهرســتان/مرکز جهاد  نفر بود 
کشــاورزی توزیع شــد. در هر مرکز انتخاب بهره بردار به صورت تصادفی انتخاب شــد. از  کز جهاد  مرا
کامل  تعداد ۳84 پرسشنامه ارائه شده به شرکت کنندگان در تحقیق، تعداد 172 پرسشنامه به طور 
تکمیل شــد و وارد ادامه تحقیق شــدند. بقیه پرسشــنامه  ها به علت تکمیل ناقص حذف شــدند. 
گانه  گردآوری داده  های آزمایشــی در این تحقیق پرسشــنامه محقق ساخته در دو بخش جدا ابزار 
که شــامل متغیرهای دموگرافیکی )ســن، تحصیالت، نوع محصول، مقدار و شهرســتان( و 6۳  بود 
که در قالب طیف لیکرت طراحی شــد. روایی پرسشــنامه  ها بر اســاس محققین حوزه  پرســش بود 
کرونباخ برابر 0/965 به دست  گرفت. پایایی پرسشــنامه بر اساس آلفای  کشــاورزی مورد تأیید قرار 

که از پایایی بسیار باالیی برخوردار بودند. آمد 

کز  که در آن محقق به صــورت حضوری در مرا  روش اجــرای تحقیــق از نــوع میدانی-پیمایشــی بود 
کشــاورزی  کشــاورزی شهرســتان و ســازمان جهاد  کشــاورزی بخش  ها، مدیریت  های جهاد  جهاد 
اســتان حضــور یافته و اقدام به تکمیل پرسشــنامه  ها شــد. قبل از ارائه پرسشــنامه بــه افراد نمونه 
ح داده شــد، ســپس پرسشنامه جهت تکمیل  کامل شــر آزمایشــی، اهداف تحقیق به طور واضح و 
که پرسشــی برای افراد نمونه مبهم بود توسط محقق تشریح شد به گونه ای  ارائه شــد. در مواردی 

که تاثیری در انتخاب جواب پرسش  ها ایجاد ننماید.

از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد( به منظور بررسی نتایج توصیفی داده  ها 
گزینه  ها اســتفاده شــد. تجزیه وتحلیل  اســتفاده شــد. از روش رتبه بنــدی به منظــور تعیین اولویت 

داده  ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS Ver.21 انجام شد.
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یافته  های پژوهشی
میانگین سنی بهره  برداران 11/9±47/2 سال بود. ۳/5 درصد بهره  برداران بی  سواد، ۳۳/1 درصد 
دارای مــدرک تحصیلــی ابتدایــی، ۳0/8 درصــد متوســطه و ۳2/6 درصــد دارای مــدرک تحصیلی 
گلخنه ای،  دانشــگاهی بودنــد. 54/1 درصــد بهره  برداران در قســمت زراعــی، 41/9 درصد باغــی و 

2/9 درصد دام و طیور و 1/2 درصد آبزیان مشغول به فعالیت بودند.

رتبه  بنــدی شــدت خســارت حوادث طبیعــی بر محصول یا تاسیســات بر اســاس نظــر بهره برداران 
در جدول 1 نشــان داده شــده اســت. میزان خســارت حوادث طبیعی در شهرســتان های مختلف 
متفاوت اســت. بیشــترین عامل خسارت زا در استان بر اســاس نظر بهره برداران، سرمازدگی بهاره، 
کمترین عامل خســارت زای  ســرمازدگی زمســتانه و تگــرگ به ترتیــب در رتبه اول تا ســوم قرار دارد. 

طبیعی نیز طوفان و صاعقه به دست آمد )نمودار 1(.

جدول 1- رتبه شدت خسارت حوادث طبیعی بر محصول یا تاسیسات بر اساس نظر بهره برداران  
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نمودار 1- درصد خسارت حوادث طبیعی بر محصول یا تاسیسات بر اساس نظر بهره برداران  

گاهــی و دانش بهره  بــرداران در مورد جلوگیــری از هرکدام از خســارت  های حوادث طبیعی  میــزان آ
گاهــی و دانــش بهره  بــرداران در مــورد جلوگیری  در جــدول 2 آورده شــده اســت. باالتریــن میــزان آ
گاهــی و دانش بهره  بــرداران در مورد جلوگیری از ســیل،  ســرمازدگی بهــاره و زمســتانه بــود. میزان آ

کمتر بود. گرمازدگی و طوفان و صاعقه  تگرگ، خشک سالی، 

گاهی و دانش بهره  برداران در مورد جلوگیری از هرکدام از خسارت های حوادث طبیعی   جدول 2- میزان آ

نوع حادثه
گاهی و دانش میزان آ

درصدرتبه
کم خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی 

11/616/6۳۳/72۳/۳14/5116/7سرمای بهاره

19/218۳7/82۳/81/2214/44سرمای زمستانه

27/9۳626/28/71/2511/7۳سیل

۳1/4۳2/62۳/811/60/6611/64تگرگ

29/7۳2/625/611/60/6411/8۳خشک سالی

۳1/4۳5/52۳/۳9/90/0711/۳۳گرمازدگی

41/9۳0/22۳/۳4/70/0810/21طوفان و صاعقه

۳0/8۳0/225/69/۳4/1۳12/08آتش سوزی
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کمک  کمک در بازســازی تاسیسات زیربنایی و  کمک نقدی بالعوض،  بر اســاس نظر بهره  برداران، 
کــم بــه ترتیب ســه مــورد با رتبــه اول تا ســوم برای جبران خســارت ناشــی از  به صــورت وام بــا بهــره 

حوادث طبیعی به دست آمد )جدول ۳(.

جدول ۳- نظر بهره برداران در مورد روش های دولتی برای جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی  

روش جبران خسارت
میزان ترجیح

درصدرتبه
کم خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی 

149/۳19/212/844/8121/6کمک نقدی بالعوض

کم ۳۳/7۳/527/916/918۳14/۳6کمک به صورت وام با بهره 

۳95/225/616/91۳/4515/11کمک غیر نقدی بالعوض

۳0/87/618/626/216/9216/87کمک در بازسازی تاسیسات زیربنایی

کشــاورزان  خریــد باقیمانــده محصــوالت 
۳7/89/915/719/816/9415/55خسارت دیده

کمــک بــه پرداخــت بخشــی از حــق بیمه 
کشاورزی ۳91119/215/715/1614/91محصوالت 

کمک های دولتی برای جبران خســارت حوادث طبیعی انجام شــده در جدول 4 نشــان داده شده 
کمک در بازســازی تاسیســات  کــم و  کمک به صــورت وام بــا بهره  کمــک نقــدی بالعــوض،  اســت. 
کمک غیر  کاربرد را داشــته اســت.  زیربنایی )کانال  ها، انتقال برق، راه  ها و ...( به ترتیب بیشــترین 
ک دام و ...( و خرید باقیمانده محصوالت  کود، بذر، سم، خورا نقدی بالعوض )کاال یا نهاده مثل 

کمتر مورداستفاده قرارگرفته است. کشاورزان خسارت دیده 

کمک های دولتی انجام شده برای جبران خسارت حوادث طبیعی   جدول 4- 

رتبهخیر%بلی%روش جبران خسارت

۳4/965/11کمک نقدی بالعوض

کم 22/177/92کمک به صورت وام با بهره 

ک دام و ...( کود، بذر، سم، خورا 6/49۳/66کمک غیر نقدی بالعوض )کاال یا نهاده مثل 

20/979/1۳کمک در بازسازی تاسیسات زیربنایی )کانال  ها، انتقال برق، راه  ها و ...(

کشاورزان خسارت دیده 7/692/45خرید باقیمانده محصوالت 

کشاورزی 16/98۳/14کمک به پرداخت بخشی از حق بیمه محصوالت 
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نتیجه  گیری و پیشنهادات
کشــاورزی بــه دلیل برخورداری از رشــد مســتمر و پایدار اقتصــادی، تامین امنیــت غذایی،  بخــش 
کمتــر، ایجــاد عدالــت اجتماعــی در قیــاس با ســایر بخش  های  بازدهــی ســرمایه، ارزآوری، ارز بــری 
که توانســته اســت نقش بســیار  کشــور از قابلیت  های خاصی برخوردار اســت؛ به نحوی  اقتصادی 
کشور در مناطق روستایی  کشور داشته باشد. حدود 40 درصد جمعیت  بارزی در عرصه اقتصادی 
کشــاورزی در اقتصاد روســتایی  کشــاورزی اســت، بنابرایــن  کثر آن هــا  کــه شــغل ا زندگــی می  کننــد 
که اغلب  کشاورزان خرده پا  ایران، بســیار مهم اســت و سهم آن در معیشت روســتاییان بخصوص 
که  منبــع درآمــد دیگــری ندارند، بســیار حائز اهمیت اســت. هــدف نهایی در این تحقیــق این بود 
کشــاورزی استان قزوین  بهترین شــیوه های حمایتی از صدمه  دیدگان حوادث و مخاطرات بخش 

گردند. موردبررسی و تعیین 

که میزان خســارت حــوادث طبیعــی در شهرســتان های مختلف  در تحقیــق حاضر مشــخص شــد 
کــه بیشــترین عامــل خســارت زا در اســتان بــه ترتیــب ســرمازدگی )بهــاره و ســپس  متفــاوت بــوده 
کمک های دولتی برای جبران خســارت نیز بیشتر به صورت  زمســتانه(، تگرگ و خشک ســالی بود. 
کمک در بازســازی تاسیســات  کم و تا حدودی  کمک به صورت وام با بهره  کمک نقدی بالعوض، 
زیربنایــی )کانال  هــا، انتقــال بــرق، راه  ها و ...( بوده اســت. محصوالت باغبانی، زراعــت و مرتعی به 
کشــاورزی با رتبه اول تا ســوم با بیشــترین تهدیدات توســط حــوادث طبیعی به  ترتیــب ســه حوزه 

دست آمدند.

کمک در بازســازی  کمک نقدی بالعوض،  همچنین در تحقیق حاضر بر اســاس نظر بهره  برداران، 
کم به ترتیب ســه مورد با رتبه اول تا ســوم برای  کمک به صورت وام با بهره  تاسیســات زیربنایی و 
جبــران خســارت ناشــی از حوادث طبیعی به دســت آمــد. در تحقیــق جعفری و همــکاران )1۳91( 
کشــاورزان نســبت بــه راه کارهای مقابله با خشک  ســالی در شهرســتان  ک  در بررســی و تحلیــل ادرا
کشــاورزی احــداث و تجهیز  طــارم علیــا واقــع در اســتان زنجــان، اســتفاده از لولــه برای انتقــال آب 
ایســتگاه های پمپــاژ آب و حمایــت دولــت از پروژه هــای آبیــاری تحت فشــار در اولویت اول تا ســوم 
کــه بــا نتیجــه تحقیق حاضــر همســو بــود. دریجانــی و همــکاران )1۳89( نیــز در تعیین  قــرار دارنــد 
دســت یابی به شــیوه های مدیریت ریسک خشک ســالی، معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوری، 
اســتفاده از سیســتم های آبیــاری تحت فشــار، بیمه  ی خشک ســالی و تخصیص اعتبــارات اولویت 
باالتــری در مدیریــت ریســک خشک ســالی بودنــد. همچنیــن لیپینســکا )2016( در تعییــن نقــش 
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که شــرایط آب و هوایی و  کشــاورزی نشــان دادند  دولــت در مدیریــت ریســک در تولید محصوالت 
کمیت آن و همچنین  کیفیت و  کشــاورزی،  همچنیــن تغییــر اوضاع تاثیر منفی بر تولید محصوالت 
کشــاورزان خسارت  دیده بهترین روش به نظر می  رسد.  کشــاورزان دارد و اعطای یارانه برای  درآمد 
گزارش نمودند  کشاورزی در نیوزیلند  ملیوخینا )2011( در تجزیه وتحلیل سیســتم مدیریت ریسک 
که  کــه حــوادث طبیعــی )مانند ســیل، خشک ســالی و ســرمازدگی( جزء خطــرات فاجعه آمیــز بوده 
کیمــورا )2011( در تجزیه وتحلیل  کمک  هــای همه جانبــه دولــت دارد. در تحقیــق آنتــون و  نیــاز بــه 
که در جبران خسارت  های مخاطرات  کشاورزی در اسپانیا، نشان دادند  سیستم مدیریت ریسک 
که سیســتم بیمه در بهــره وری در بازار از طریق ترتیب تقســیم  کمک دولت اســت  طبیعــی نیــاز به 
کمک های حوادث طبیعی  اطالعــات در مشــارکت عمومی و خصوصی و به عنوان وســیله ای بــرای 
کمک غیر نقدی بالعوض و بازســازی زیربنایی  گزینه بــود. در تحقیق حاضر نیز  فاجعه بــار بهتریــن 
کمک غیر نقدی بالعوض نیز تــا حدودی می  توان در  کــه  از اولویــت ویــژه  ای برخــوردار بود؛ هرچند 
گیرد. در تحقیق آنتون و همکاران )2011( در تحلیل سیستم مدیریت  قالب بازسازی زیربنایی قرار 
که همســو با  گرفته بود  کید قرار  کانادا، سیاســت حمایت  های پایدار1 مورد تا کشــاورزی در  ریســک 
کمک  های نقدی بالعوض اشــاره شــده  نتیجــه تحقیــق حاضر بود. در مرور مطالب نیز به ندرت به 
کمک  های دولتی برای جبران خســارت آســیب  اســت و آن هــم در بعضــی موارد خــاص؛ بنابرایــن 
کشــاورزی در قالــب بازســازی زیربنایی نه  تنها ریســک تکــرار مخاطرات را  دیــدگان حــوادث بخش 
که  کاهش می  دهد بلکه به نوعی سرمایه گذاری پایدار در زمینه پیشگیری از حوادث طبیعی است 

کشاورزی است. کارشناسان عرصه  کلیه متخصصین و  در اولویت انتخاب قریب به اتفاق 

حمایت  هــای دولتــی جهــت پیشــگیری و مقابلــه بــا ســرمازدگی معطوف بــه تامین تجهیــزات الزم 
گرمایــش باغات در  ماننــد خریــد و توزیــع بخاری هــای باغــی، تامیــن لــوازم و مــواد ســوختی بــرای 
هنگام سرمازدگی بر اساس پیش بینی هواشناسی، تامین اعتبار برای آبیاری بارانی، دستگاه های 
گــردد. از مهم ترین اقدامــات زیربنایی می  تــوان به تغییر  آتش فشــان، ماشــین های مولــد بــاد و مه 
کاری درختــان میوه با ارقــام مقاوم  ارقــام زراعــی و باغــی بــه ارقــام مقاوم به ســرمازدگی )سرشــاخه 
به ســرما و دیرگل(، شــبکه انتقال برق و ســامانه  های اعالم هشــدار و پیش بینی ســرمازدگی اشــاره 
گردو و بادام با ارقام دیربرگ و دیرگل از  کاری برای جلوگیری از ســرمازدگی باغ  های  کرد. سرشــاخه 
اولویت های مهم در جلوگیری از ســرمازدگی بهاره اســت. یارانه نهال نیز در احداث باغ  های جدید 
گیرد. حمایت  های دولتی جهت پیشگیری  گردو و بادام به استفاده از ارقام دیربرگ و دیرگل تعلق 

1-  AgriStabil



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 264

کمک در تغییر  و مقابله با خشک سالی باید معطوف به تامین تجهیزات و لوازم آبیاری تحت فشار، 
کانال آب،  گیاهی مورداســتفاده )ارقام مقاوم به خشــکی(، احداث ســایه  بان، پوشــش انهار و  رقم 
گــردد. اســتفاده از پایه  های مقــاوم به خشــکی در نهال  های  تجمیــع چاه هــا و الی روبــی قنات هــا 
کرد یارانه  پیوندی درختان میوه، ارقام زراعی متحمل به خشکی و ارقام زودرس در اولویت هزینه 
کمک های دولتی جهت مقابله با خشکســالی اســت. احداث تاسیســات سایه  بان در باغ  ها بین  و 

20 تا ۳0 درصد می  تواند در صرفه  جویی مصرف آب موثر باشد.

کمک به بازسازی زیربنایی  حمایت  های دولتی جهت پیشگیری و مقابله با سیل باید معطوف به 
گیاهی باالدســت، پخش  کانال آب، جنگل کاری و مرتع داری برای افزایش پوشــش  مانند احداث 
گــردد. حمایت  هــای دولتــی جهــت  ســیالب، سدســازی، الی روبــی مســیل، ســدهای انحرافــی 
کمک غیر نقدی بالعوض مانند لوازم  پیشــگیری و مقابله با طوفان و صاعقه می  تواند معطوف به 
گلخانــه ای، خرابی ســاختمان ها و شکســتن شیشــه ها در اثر  گلخانه  هــا و تاسیســات  از بیــن رفتــه 
کمربند ســبز شــهرها و  کمــک بــه بازســازی زیربنایی مانند احداث بادشــکن و  طوفــان و صاعقــه و 

گردد. باغات، خطوط انتقال نیرو 

کمک برای بازســازی زیربنایی  حمایت  های دولتی جهت پیشــگیری و مقابله با تگرگ معطوف به 
مانند تحویل دستگاه ضد تگرگ، توری ضد تگرگ، احداث سایه  بان و تامین تجهیزات پیش  بینی 
کمک  های دولتی به منظور تامین هزینه  های اجرای دوره  های آموزشــی  گردد. درنهایت بخشــی از 
کشــاورزی اختصاص  مســتمر بهره  برداران در پیش  گیری و مدیریت ریســک حوادث طبیعی بخش 

یابد.

گاهی و دانش بهره  برداران در مورد جلوگیری سرمازدگی بهاره و  در تحقیق حاضر، باالترین میزان آ
گاهی و دانش بهره  برداران در مورد جلوگیری از ســیل، تگرگ، خشک سالی،  زمســتانه بود. میزان آ
که توســط صادقلو و همکاران )1۳96( با هدف  کمتر بود. در تحقیقی  گرمازدگی و طوفان و صاعقه 
گاهی روســتاییان درباره مدیریت بحران خشک سالی انجام شد، نتایج  ســنجش ســطح دانش و آ
که خانوارهای روســتایی نمونه در برخورداری از مولفه های ابعاد چهارگانه دانش  کی از آن بود  حا
کل دانش روســتاییان درباره مدیریت بحران خشک ســالی، پایین تر از ســطح  مدیریت بحران و در 
مطلوب قرار دارند. مویامبو و همکاران )2017( نیز در ارزیابی و شناســایی آســیب پذیری اجتماعی 
که ارزش های  کیپ شــرقی آفریقای جنوبی نشان دادند  کشــاورزان در برابر خشک ســالی در استان 
فرهنگی، امنیت یا ایمنی، شــبکه های اجتماعی، وابســتگی اجتماعی، راهبردهای آمادگی و فشار 
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روانــی ناشــی از ارزش بــاالی آســیب پذیری اجتماعی در برابر خشک ســالی بســیار زیــاد بود. دانش 
کــم برخــوردار بــود و در ارتقــاء بــه  کــه از آســیب پذیری  و آمــوزش بومــی دارای ارزش رتبــه دوم بــود 
کاهش  که مشارکت دولت در  خشک ســالی نقش مثبت داشــت. این مطالعه همچنین نشــان داد 
کشــاورزی در  گاهی بهره  برداران حوزه  خطــر خشک ســالی محدود اســت؛ بنابراین ارتقاء دانــش و آ
کنار حمایت  های زیربنایی تا حــدودی زیادی می  تواند به  مدیریــت ریســک مخاطرات طبیعــی در 
کمک نماید. در این راســتا عزمی و نوری )1۳96( در  کشــاورزی  کاهش خســارت مخاطرات طبیعی 
کرمانشاه نشان  بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات محلی در بخش ماهی دشت 
گاهی، اعتماد، انســجام، اعتماد، همکاری نهادهای  که ســرمایه اجتماعی از طریق ایجاد آ دادند 
کنــد. همچنیــن رزاقــی بورخانی  محلــی و مشــارکت توانســته اســت مخاطــرات محلــی را مدیریــت 
کاهش مخاطرات طبیعی و مدیریت ریسک در توسعه پایدار باغات  )1۳96( در بررسی راهکارهای 
که عوامــل حمایتی- اعتباری، عوامــل محیطی- فضایی،  مرکبــات اســتان مازندران نشــان دادند 
گاهی، عوامل زیرساختی- نهادی، عوامل آموزشی-  عوامل اجتماعی-مشارکتی، عوامل دانش و آ
اطالعاتی و عوامل اقتصادی به ترتیب بیشترین نقش را در مدیریت ریسک باغات مرکبات استان 
گاهــی و دانش  مازنــدران داشــتند. یکــی از راه هــای مهــم در به حداقل رســاندن ریســک، ســطح آ
گستره خطر و آشنایی با راه های رویارویی با آن است. در این زمینه،  کشــاورزان نســبت به دامنه و 
که می تواند شــناخت انســان را نســبت به پدیده های مختلف  نقش آموزان به عنوان اهرم موثری 
که ســرمازدگی )اعم از  افزایش دهد، اهمیت ویژه ای دارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشــان داد 
کشــاورزی اســتان قزویــن بوده لذا  پائیــزه یا بهاره( بیشــترین عامل خســارت زای طبیعی به بخش 
کمک  هــای دولتــی نیز بایــد معطوف پیشــگیری و مقابلــه با این عامــل طبیعی  بیشــترین اولویــت 
که درزمینه پیش  گیری و مقابله با حوادث طبیعی خســارت زا  گردد. همچنین نتایج نشــان دادند 
کمک  های دولتی از  کمک  هــای نقدی بالعوض و بازســازی زیربنایــی بهترین روش حمایــت و  نیــز 
گاهــی بهره  بــرداران در زمینه مقابــل با حوادث  آســیب دیــدگان اســت. بــا توجه بــه اینکه دانش و آ
کنار آموزش  کمک  های دولتی در  کشــاورزی و مدیریت ریســک آن ها نسبتا پایین بود، لذا  طبیعی 

مستمر بهره  برداران باعث افزایش اثربخشی مدیریت ریسک حوادث طبیعی خواهد شد.



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 266

منابع
برقــی، ح، بذرافشــان، ج، شــایان، م. 1۳97. تحلیــل و شناســایی پیامدهــای خشکســالی بــر   

کنین مناطق روستایی )مطالعه موردی: روستای چقا شهرستان فریدون شهر(. مخاطرات  ســا
محیط طبیعی، 7 )15(: 14۳-162.

کشــاورزان    ک  جعفری، ف، شــعبانعلی فمی، ح، دانشــور عامری، ژ. 1۳91. بررســی و تحلیل ادرا
نســبت بــه راهکارهــای مقابله با خشکســالی: مطالعه موردی شهرســتان طــارم علیا، فصلنامه 

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، ۳ )9(: 171-186.
دریجانی، ع، شاه حسین دستجردی، س، شاه نوشی، ن. 1۳89. تعیین اولویت  های مدیریت   

گنبدکاووس با اســتفاده از تکنیک تحلیل  کشــاورزی شهرســتان  ریســک خشکســالی در بخش 
کشاورزی، 5 )1(: ۳7-59.  سلسله مراتبی. اقتصاد 

ا.، موحــد محمــدی، س. ح.، حجــازی، س.ی. 1۳96.    فــر،  بورخانــی، ف.، رضــوان  رزاقــی 
کاهش مخاطرات طبیعی و مدیریت ریسک در توسعه پایدار باغات مرکبات استان  راهکارهای 

مازندران. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 4 )۳(: ۳5-52.
رســولی و، قاســمی م، قاســمی ش. 1۳97. مقاومت به ســرمای بهاره در چند رقم انگور روســی   

)ارزیابــی مزرعــه ای(. مجموعه مقاالت دومین ســمپوزیوم ملی میوه های ریز؛ 14و  15شــهریور، 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دانشگاه علوم 

گاهــی    صادقلــو، ط.، عــرب تیمــوری، ی.، شــکوری فــرد، ا. 1۳96. ســنجش ســطح دانــش و آ
روســتاییان دربــاره مدیریــت بحران خشکســالی )مطالعه موردی: روســتاهای دهســتان میان 

خواف شهرستان خواف(، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 6 )22(: 7۳-100
در    طبیعــی  مخاطــرات  مدیریــت  در  اجتماعــی  ســرمایه  نقــش   .1۳96 م.  نــوری،  آ.،  عزمــی، 

کرمانشــاه(. فصلنامه جغرافیا  ســکونتگاه های روســتایی )مطالعه موردی: بخش ماهی دشــت 
)برنامه ریزی منطقه  ای(، 7 )2(: 77-89.

کاظمی س ج. 1۳81. بررســی تطبیقی روش های جبران خسارت های ناشی از حوادث    موســی 
طبیعی در ایران و جهان. فصلنامه صنعت بیمه، 17)1(: 29-58.

کاونــد، ر. 1۳91.  پهنه بندی اقلیمی اســتان قزوین. مجله علمی و فنی    کا هدایتــی دزفولــی، ا.، 
نیوار، شماره 77-76، بهار و تابستان )دو فصلنامه(.



267ب ی ر نیو  وای حمایت او کدمه دیدگای حوادش ا مکا رات  بک  کااارای ا وای اسانش او دیدگا  برر  بردایای

  Antón, J., Kimura, S. 2011. Risk Management in Agriculture in Spain. OECD Food, 
Agriculture and Fisheries Papers, No. 43, OECD Publishing, Paris.

  Antón, J., Kimura, S., Martini, R. 2011. Risk Management in Agriculture in Canada. 
OECD Food Agriculture and Fisheries Papers, No. 40, OECD Publishing, Paris.

  Lipińska, I. 2016. Managing the risk in agriculture production: the role of government. 
Europ. Countrys. 2: 86-97

  Melyukhina, O. 2011. Risk Management in Agriculture in New Zealand. OECD Food, 
Agriculture and Fisheries Papers, No. 42, OECD Publishing, Paris.

  Muyambo, F., Jordaan, A.J. , Bahta, Y.T. 2017. Assessing social vulnerability to 
drought in South Africa: Policy implicaton for drought risk reduction, Jàmbá. Journal 
of Disaster Risk Studies 9)1(: a326.

  Nelson, E. J., Kareiva, P., Ruckelshaus, M., Arkema, K., Geller, G., Girvetz, E., 
Goodrich, D., Matzek, D., Pinsky, M., Reid, D., Saunders, M., Semmens, D., Tallis, 
H. 2013. Climate change’s impact on key ecosystem services and the human well-
being they support in the US. Front Ecol Environ, 11)9(: 483-493.

  Ray, PK. 1967. Agricultu al insurance, principle and organization and application to 
developing countries, FAO,  Rome, Peramon Prees, P-P. 12.3.





چکیده 1
ايران  جمله  از  جهان  مختلف  مناطق  در  كشاورزی  مختلــف  بخشهــای  روی  اقليمي  تغييرات 
تاثیــرات منفـي گذاشـته و كشـاورزان بـرای حفـظ معيشـت خويش نيازمند ســازگاری بیشــتری با این 
کم آبــی و تغییرات  تغییــرات هســتند. هــدف از پژوهــش حاضر درک رفتار ســازگاری بهره بــرداران با 
اقلیمــی با اســتفاده از مــدل رفتاری )انگیزش - محافظت( در دشــت قزوین از توابع اســتان قزوین 
گرفته اســت و ســطح  که طی 50 ســال از آن برداشــت بی رویه صورت  اســت. بحران دشــت قزوین 
که غیرقابل جبران می  نماید )شــرکت  کاهش یافته  آب  های زیرزمینی در دشــت قزوین 70 تا 80 متر 
آب منطقه  ای اســتان قزوین، 1۳98(. 45 درصد از دشــت قزوین درگیر فرونشســت اســت و ساالنه 
یــک تــا 17 ســانتی متر فرونشســت در مناطــق بیابانی اســتان به دالیــل مختلف از جمله برداشــت 
که درگیر فرونشســت اســت،  بی رویــه آب اتفــاق می افتــد. در 2 هــزار و 441 هکتــار از دشــت قزویــن 
۳41 روســتا بــا 100 هزار نفــر جمعیت حضور دارند )مدیرکل مدیریت بحران اســتان قزوین، 1۳99(. 
کوکــران و جــدول مــورگان و روش نمونه گیــری طبقه بنــدی ۳80 خانــوار از  بــا اســتفاده از فرمــول 
جامعــه آمــاری به عنــوان نمونه موردمطالعه انتخاب شــدند. یافته های پژوهش نشــان داد میزان 
کشــاورزی نســبت به تغییرات اقلیم یکســان نبوده و در پایان نسبت به ارائه  ســازگاری خانوارهای 

کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. کشاورزی، دانشکده  گروه ترویج و آموزش  1-  دانشیار 

رفتار سازگاری بهره برداران در برابر کم آبی: 
مطالعه موردی دشت قزوین

کم آبی:  مطالعه موردی دشت قزوین رفتار سازگاری بهره برداران در برابر 

 مییود بیژکر1
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کم آبی و تغییــرات اقلیمی و ارائه پیشــنهادهای  الگــوی ســازگاری خانوارهــای بهره بردار نســبت به 
کاهش اثرات و مدیریت آن اقدام شده است. بهبوددهنده در زمینه 

کم آبی، دشت قزوین کلیدی: تغییر اقلیم، سازگاری،  واژه های 

مقدمه
کنون در حال وقوع است  که در آینده ای دور اتفاق افتد، بلکه ا پدیده تغییر اقلیم پدیده ای نیست 
کشــاورزان با تغییر اقلیم مســتلزم  )صالحــی و پارکــی نــژاد، 1۳9۳(. پرداختــن به موضوع ســازگاری 
شــناخت مجموعه ای وســیع از مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شــناختی مربوط به 

.)Bryant et al.,2010( افراد مورد نظر است

گلخانه ای و نظریه تغییر اقلیم توســط برخی از  گازهای  در نیمــه دوم قرن بیســتم موضــوع افزایش 
که جهان با چالش جدیدی از رویدادهای جدی مواجه  ح شد. پیش بینی شــد  دانشــمندان مطر
خواهد شــد. خشکســالی های ممتد و طوالنی به همراه وقوع ســیالب های بزرگ مخرب، افزایش 
گرمــای زمیــن و نهایتــا تغییرات وضعیــت جهانی در تمرکــز جمعیت، رخــداد مهاجرت های بزرگ و 
کشــور پیا مدهای تغییر اقلیم خواهد بــود. در همین دوره  حــوادث غیرمترقبــه در مناطق مختلف 

کشور ایران شاهد 4 رویداد در مباحث تغییر اقلیم هستیم: زمانی در 

که متوسط بلندمدت - 1 کاهش یافته به گونه ای  کشــور حدود 20 درصد  میزان بارندگی متوســط 
از 250 به 210 میلی متر در سال تقلیل یافته است.

کشــورمان به صورت - 2 گرفته، پهنه ســرزمینی  در دو دهــه اخیر بر اســاس ســنجش های صورت 
گرم شــده است و بر اساس پیش بینی های انجام شده تا دهه  متوســط 1/1 درجه ســانتی گراد 
آینده این میزان به 2 درجه افزایش خواهد یافت. با توجه به اثرات مستقیم درجه حرارت بر 

تبخیر، حدودا ۳0 میلیارد مترمکعب در سال به حجم تبخیر افزوده خواهد شد.
که - ۳ که ایران در محدوده مناطقی است  کی از آن اســت  بررســی های ســازمان علمی جهان حا

در ســال های پیــش رو به دلیــل تغییرات اقلیمی بیــش از 15% از عملکرد تولیدات محصوالت 
کاسته خواهد شد. کشاورزی آن 

کشــور تا افــق 1420 بــه 106 میلیون - 4 کشــور جمعیت  بــر اســاس برنامه هــا و چشــم انداز مصوب 
کنان پهنه ســرزمینی افزایش خواهند یافت )دفتر  نفر خواهد رســید. لذا حدود ۳2 درصد ســا

مطالعات منابع آب وزارت نیرو، 1۳95(.



271یاوای  اوگاری برر  بردایای دی برابر کم آبنا  مقالیه مویدی دنت اسانش

کشــور از 1۳0  در صــورت ادامــه رونــد موجــود تغییــرات آب و هوایــی، میزان منابــع آب تجدید پذیر 
کشاورزی  کاهش خواهد یافت و همچنین از عملکرد محصوالت  میلیارد مترمکعب به 70 میلیارد 
کشور ۳2 درصد پیش بینی  که رشد جمعیت  کاسته خواهد شد و این در حالی است  نیز 15 درصد 
شــده اســت. لذا مدیریت تامین و مصرف آب، غذا و انرژی در آینده ای نه چندان دور در منطقه و 
که توجه به آن و تعیین مسیر راه برای رفع مشکالت  کشور از مباحث مهمی خواهد بود  به ویژه در 
کشور،  کمبودها ضروری خواهد بود. ادامه روند فعلی تامین و مصرف آب، غذا و انرژی در  ناشی از 
به ویژه اختصاص یارانه به مصرف بیشتر این مولفه ها، به طور بدیهی نمی تواند راه حل قابل قبولی 
کشــور و تاب آوری منابع و مصارف در ســطح ملی باشــد. لــذا تغییر الگوهای  بــرای پایداری اقتصاد 
تولید، توزیع و مصرف منابع سه گانه آب، غذا و انرژی چالش مهم دهه های پیش رو خواهد بود و 

مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کشور واقع شده  است. این  استان قزوین یکی از ۳1 استان ایران است و در بخش شمال غربی این 
کشــور نزدیک به 8 درصد در اقتصاد و تولیدات ایران  اســتان با دارا بودن تنها 1 درصد از مســاحت 
کیلومترمربع اســت و بــا اســتان های مازندران،  نقــش دارد. مســاحت این اســتان حــدود 15٬820 
گیالن، همدان، زنجان، مرکزی و البرز همســایه  اســت. این اســتان از اســتان های حاصلخیز ایران 

کشور، 1۳91(. است )وزارت 

کــه از اثــرات تغییر اقلیم و ســوء مدیریت منابع آبی دچار بحران شــده دشــت  لــذا یکــی از مناطقــی 
کشــاورزان تاثیر چشــم گیری  قزوین اســت. این تغییرات به نوبه خود بر زندگی مردم منطقه به ویژه 
نهــاده اســت؛ لــذا در ایــن تحقیق رفتار ســازگاری بهره برداران منابــع آبی این منطقــه در برابر تغییر 
کشــاورزی موردبررســی قرار  کشــور از نظر اقتصادی و  کم آبــی به عنــوان یکی از مناطق مهم  اقلیــم و 

می گیرد.

همان گونه که پیش تر ذکر شد دشت قزوین ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی دارد؛ لذا تغییرات 
کاهش ســطح تراز آب های ســطحی و به تبع آن  گذشــته،  کاهش بارندگی ها در دهه  اقلیــم به ویــژه 
خشــک شــدن چاه ها و چشــمه های این منطقه تاثیر قابل مشــاهده ای در زندگی و معیشت مردم 
کشاورزی اســتان قزوین )1۳94(، سطح زیر  که طبق آمار ســازمان جهاد  گذاشــته اســت. به طوری 
گذشته بیش از 25 درصد افزایش یافته است این در حالی است  کشت در این منطقه طی 10 سال 

کاهش یافته است. که طبق مطالعات وزارت نیرو میزان بارش های سالیانه در سال های اخیر 
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گرفت.  ک تغییرات اقلیمی بر حیات بشر تقریبًا تمامی جوانب زندگی آنان را در بر خواهد  آثار خطرنا
گرم  کاهش منـــابع آب شـــیرین،  خشکسالی، باال آمدن سطح آب دریاها، طوفان های سهمگین، 
شــدن هــوا، آتش ســوزی جنگل هــا، بیابان زایی، افزایــش بیماری ها و مهاجرت از جملـــه این آثـــار 
کاهش روان آب ها و تغییر در میزان آب شـــرب و  هســتند. از تأثیــرات دیگر این پدیــده، می توان به 
کشـاورزی بـه علـت وابسـتگی زیاد بـه شرایط آب و  کرد )Lane et al., 1999(. بخش  کشاورزی اشاره 

هوایی، بیش از سایر بخش ها در معرض خطرهای تغییرات آب و هوایی قرار دارد.

کشــاورزان خرده مالک است؛ چون این  تغییرات اقلیم یک تهدید جدی بخصوص برای معیشــت 
کافی مثل اعتبارات مالی یا بیمه محصوالت برای مقابله و ســازگاری با این تغییرات و  افراد منابع 

.)Kolikow et al., 2010( نوسانات را در اختیار ندارند

که انسان در پاسخ یا پیش بینی تغییرات و نوسانات اقلیمی واقعی  سازگاری شامل فعالیتی است 
کنــد یــا از فرصت های ایجاد شــده  کم  یــا برنامه ریــزی شــده انجــام می دهــد تا تاثیــرات مضــر آن را 
به خاطر تغییرات اقلیمی سود ببرد )Adger et al., 2009(. سازگاری به وسیله انسان ها و نظام های 
طبیعی برای تعدیل تغییرات بالقوه و استفاده از فرصت ها، توجه دانشمندان اجتماعی را به خود 

.)Grothmann T., and Patt A. 2005( جلب نموده است

گــی سیســتم برای تنظیــم خصوصیات و رفتار آن سیســتم با تغییــرات اقلیمی  تــوان ســازگاری، ویژ
گوپــا و  کلیــن )2002( و  یــا شــرایط آب وهوایــی در آینــده اســت )UKCIP, 2004(. بــر اســاس تعریــف 
همکاران )2010(، توان ســازگاری نســبت به تغییرات اقلیمی، توانایی سیســتم یا افراد برای تطبیق 

کاهش آسیب های وارد آمده یا مقابله با عواقب آن است. با تغییرات اقلیمی به منظور 

نیلســن و رینبــرگ )2010( معتقــد هســتند ســازگاری بــا تغییــرات و نوســانات اقلیمــی یــک فرآینــد 
غیریکنواخت اســت و عوامل تاثیرگذار روی آن تنها میزان توســعه تکنولوژیکی و اقتصادی نیســت 
بلکه قوانین، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی روی آن تأثیرگذار هســتند. نتایج تحقیق آنها نشــان 
کردن در  کار  کار،  داد فرهنــگ مهم ترین مانع پذیرش چهار اســتراتژی )مهاجرت معیشــتی نیــروی 
که بیشــترین موفقیت را در  کارهای اقتصادی( بود  پروژه های توســعه، باغداری و فعالیت زنان در 

سازگاری با تغییرات اقلیمی داشت.

گروثمــن و پــات )2005( در مطالعــه خــود به بررســی ظرفیت ســازگاری و درک آن و فرآیند ســازگاری 
افراد با تغییرات آب و هوایی پرداختند. این مطالعه در دو جامعه مناطق شــهری آلمان و مناطق 
گرفت و بر اساس نتایج  روستایی زیمباوه، با استفاده از مدل رفتاری )انگیزش محافظت( صورت 
کــه درک باالتــری از خطــر تغییــرات آب و هوایی داشــته و اثــرات اقدامات  کشــاورزان هنگامــی  آن، 
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که رفتار ســازگارانه با تغییرات آب و  کرده باشــند، احتمال باالتری دارد  مربوط به ســازگاری را درک 
هوایی را از خود نشان دهند.

برای دستیابی به یک چارچوب مفهومی، رابطه ی میان رفتار حافظ قابلیت های فردی، ساختار 
گرفت )شکل 1(. و عملکرد و سازگاری با بحران با رفتار سازگاری در برابر تغییر اقلیم مورد تحلیل قرار 
که تحلیل رفتار ســازگاری بهــره برداران در برابر  کلی پژوهش  ایــن چارچــوب درنهایت مبانی هدف 

کرد. کم آبی و تغییرات اقلیمی بود را فراهم 

کشاورزان در برابر تغییر    شــکل 1- چارچوب نظری بر اســاس مدل رفتاری )انگیزش محافظت( برای رفتار ســازگاری 
)Maleksaeidi,2015 :اقلیم )منبع

روش شناسی
کــه بــه روش توصیفــی و  کاربــردی و پیشــین پژوهــی اســت  پژوهــش حاضــر از نــوع پژوهش هــای 
که بر اســاس جــدول مورگان  عّلــی - رابطــه ای انجــام شــده اســت. جامعــه آمــاری 10191۳ نفــر بود 
کوکــران ۳80 خانــوار بــرای نمونــه انتخــاب شــدند ) Krejcie & Morgan, 1970(. بــرای  و فرمــول 
گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتســاب متناســب اســتفاده شــد )جدول 1(.  نمونه 
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مبنــای موردنظــر بــرای طبقه بنــدی منطقــه ی مــورد مطالعــه، دهســتان های مربوطــه بــود. ابــزار 
که روایــی ظاهــری و محتوایــی آن با  انداره گیــری در ایــن پژوهــش، پرسشــنامه بســته پاســخ بــود 
کشــاورزی مــورد تأیید قرار  اســتفاده از نظــرات متخصصــان دانشــگاهی در عرصــه ترویــج و آموزش 
کامــال مخالفــم، 1: مخالفم،  گزینــه ای )صفر:  گرفــت. بــرای ســنجش متغیرهــا از طیف لیکــرت پنج 
کامال موافقم( اســتفاده شــده اســت. پایایی پرسشــنامه در میان  2: نظری ندارم، ۳: موافقم و 4: 
که  گویه های متغیرهایی  کرونباخ برای دسته  کشاورزان دشت قزوین و با استفاده از آزمون آلفای 

گردید )جدول 2(. گرفتند، محاسبه  با طیف لیکرت موردسنجش قرار 

جدول 1- روش نمونه گیری طبقه بندی با انتساب متناسب از بهره برداران- دهستان های تابعه  

نمونهجامعهدهستانشهرستانردیف

بوئین زهرا1
2۳2۳810شال

5550022مرکزی

قزوین2
517952205مرکزی

2516011طارم سفلی

آبیک۳
16۳797بشاریات

78157۳2مرکزی

البرز4
1۳890۳55محمدیه

10۳96241مرکزی

کروباخ برای متغیرهای موردبررسی   جدول 2- میزان آلفای 

گویهمتغیرها کروباختعداد  مقدار آلفای 

80/84حفظ قابلیت های فردی

1۳0/90حفظ ساختار و عملکرد

100/72سازگاری با بحران

۳10/82کل
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در پژوهــش حاضــر به منظــور دســتیابی بــه اطالعــات موردنیــاز و جمــع آوری داده هــا از روش های 
کتابخانه ای، اســنادی و انواع مصاحبه اســتفاده شــد. پرسشــنامه محقق ســاخته در این مطالعه 
گی های فردی و حرفه ای پاسخگویان پرسیده شـد. در  شامل 4 بخش بود. در بخش نخست، ویژ
بخـش دوم، اطالعات مربوط به عوامل موثر حفظ قابلیت های فردی در برابر تغییر اقلیم پرسیده 
شــد. در بخــش ســوم اطالعــات مربــوط به حفــظ عملکرد و ســاختار جامعــه روســتایی و در بخش 

پایانی ابزار تحقیق، سازگاری با بحران در منطقه موردمطالعه سنجیده شد.

کار مناســب تشــخیص داده  که برای ادامه  کروباخ پرسشــنامه 0/82 به دســت آمد  ضریــب آلفــای 
شــد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی )فراوانی- درصد- میانگین- انحراف معیار( 

و استنباطی )آزمون همبستگی- مقایسه میانگین و رگرسیون خطی( استفاده شد.

یافته های پژوهشی

شناسایی نمادهای تغییر اقلیم
کم آبــی و تغییر اقلیــم در منطقه  کــه بهره برداران، عوامل نشــان دهنــده  نمــودار 1 نشــان می دهــد 
آفــات  بــاد،  خشکســالی،  بهره بــرداران،  دیــدگاه  از  نموده انــد.  شناســایی  چگونــه  را  موردبررســی 
ج از فصــل از مهم ترین نمودهای تغییــر اقلیم به  محصــوالت زراعــی، ســرمازدگی و بارش های خــار

شمار می آیند.

  )n=380( نمودار 1- توزیع فراوانی عوامل نشان دهنده تغییر اقلیم در دشت قزوین
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همبستگی متغیرهای تحقیق با رفتار سازگاری
کشاورزان با ضریب  که انتظار می رفت بین ســن  طبق نتایج به دســت آمده از جدول ۳ همان گونه 
همبســتگی r = -0/۳08 و P = 000.0 بــا رفتــار ســازگاری، رابطــه منفــی و معنــی داری وجــود دارد؛ 
کشاورز رفتار وی در برابر تغییرات اقلیم ناسازگارتر می شود. همچنین بین  بنابراین با افزایش سن 
کشاورز و مسافرت های برون استانی آن ها و رفتار سازگاری آن ها در مواجهه با تغییرات  تحصیالت 
کــه از تحصیالت باالتری  کشــاورزانی  اقلیمــی همبســتگی مثبت و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین 
برخوردارند و مســافرت های برون استانی بیشتری رفته اند، دارای ظرفیت بیشتری برای سازگاری 
که  بــا تغییرات اقلیمی هســتند. عالوه بر این، این پژوهش نشــان داد بین تعــداد اعضای خانواده 
گروه های محلی و نهادهای  کشاورزی و شــرکت در  کار  کشــاورزی مشــارکت می کنند، تجربه  کار  در 

اجتماعی با رفتار سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

 جدول ۳- رابطه برخی از متغیرهای تحقیق با رفتار سازگاری  

سطح معنی داریضریب همبستگی rمتغیر

0/000**0/۳08-سن

0/000**0/2۳9تحصیالت

0/000**0/568مسافرت های برون استانی

0/008*0/245تعداد اعضای مشارکت کننده در فعالیت اقتصادی خانوادگی

0/000**0/406تجربه

گروه های محلی و نهادهای اجتماعی 0/000**0/204عضویت در 

که بین تعداد اعضای باالی 60 سال و زیر 15 سال و نیز تعداد  همچنین نتایج تحقیق نشان دادند 
ج از روســتا زندگی می کنند با میزان توان ســازگاری همبســتگی معناداری  که خار اعضای خانواده 

وجود ندارد.
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شناسایی عوامل موثر بر رفتار سازگاری
کشــاورزان در منطقه موردمطالعه، از رگرســیون  به منظور شناســایی عوامل موثر بر رفتار ســازگاری 
گام به گام اســتفاده شــد. بدین منظور، ابتدا متغیرهای مربوط به عوامل موثر بر  چندگانه به روش 
که در آزمون همبستگی، معنادار شناخته  رفتار ســازگاری اســتخراج شدند و متغیرهای وابسته ای 
شده بودند به عنوان متغیرهای مستقل وارد معادله رگرسیون شدند. بر اساس نتایج رگرسیون در 
گام، 14 متغیر از ۳1 متغیر مستقل وارد معادله شدند. طبق ضرایب استاندارد، مهم ترین عوامل   2
کشــاورزی، حفــظ اســتانداردهای زندگی،  تاثیرگــذار بــر رفتار ســازگاری عبارت اند از حفظ ســاختار 
حفظ انســجام اجتماعی، به کارگیری اســتراتژی های مختلف برای سازگاری، یادگیری راه حل های 
که بیشــترین رابطه را با رفتار ســازگاری  جدیــد بــرای مقابله بــا بحران و حفظ قــدرت تصمیم گیری 
کمترین رابطه را با متغیر وابســته نشــان می دهد.  که حفظ روحیــه  داشــتند. ایــن در حالی اســت 
که در جدول 4 ذکر شــده اســت، 0/87 درصد از تغییرات متغیر وابســته رفتار ســازگاری  همان گونه 

توسط این متغیرها پیش بینی می شود.

  )n=۳80( جدول 4- عوامل موثر بر رفتار سازگاری بهره برداران در برابر تغییر اقلیم

خطای ضرایبعنوان متغیر
معیار

ضرایب 
Sigآماره Tاستاندارد

)C( 1/1050/270-5/4606/479ضریب ثابت

کشاورزی 0/001**2/4980/7670/186۳/258حفظ ساختار 

0/000**1/8650/2010/2704/168حفظ استانداردهای زندگی

به کارگیــری اســتراتژی های مختلف 
0/008**۳/2080/۳020/1855/194برای سازگاری

یادگیــری راه حل هــای جدیــد برای 
0/082*1/2470/1190/2121/750مقابله با بحران

0/000**۳/0900/7000/2594/416حفظ قدرت تصمیم گیری

0/015*1/2۳40/5090/0992/458حفظ روحیه

Sig = 0/000F=41/920**R2 = 0/87
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نتیجه گیری و پیشنهادات
کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی بود. ارزیابی رفتار  کلی این پژوهش تحلیل رفتار سازگاری  هدف 
گاهی از تغییرات  کشــاورزان با آ که بیشــتر  کشــاورزان در خصوص تغییرات آب و هوایی نشــان داد 
کشــاورزی،  که با حفظ عملکرد و ســاختار  اقلیمــی در ســال های اخیــر، به ایــن توانایی رســیده اند 
اســتانداردهای زندگــی خــود را حفــظ و ارتقا دهنــد. در این رابطــه نتایج مطالعات انجام شــده در 
کشــور وضعیت مشــابهی را نشان می دهد. مطالعه صالحی و پارکی )1۳9۳( نشان  مناطق مختلف 
کشــاورزان شــناخت خوبی از تغییرات آب و هوایی دارند و وقوع آن را نیز حتمی می دانند.  که  داد 
کاشــت و نوع محصول خود به منظور ســازگاری  در این راســتا تغییراتی را در مدیریت مزرعه و نحوه 

با شرایط جدید داده اند.

گیری استراتژی های مختلف برای  که با بکار  کی از آن بود  نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حا
ســازگاری، یادگیــری راه حل های جدید بــرای مقابله با بحران و به کارگیــری خالقیت برای مقابله با 
بحران، توان سازگاری با تغییرات اقلیم از نظر اقتصادی را در خود افزایش می دهند، این در حالی 
کــه نتایــج تحقیقــات خالدی و همکارانــش )1۳94( نیز نشــان می دهد: عوامــل اقتصادی از  اســت 
کشاورزی بر توان سازگاری موثر بودند. درآمد باال باعث افزایش  کشاورزی و غیر  جمله میزان درآمد 
دسترسی به نهاده ها و فناوری های الزم برای سازگاری می شود و توان سازگاری را نیز باال می برد. 
که با افزایش  کشــاورزی می توانــد به عنوان درآمد مکمل برای خانواده ها به حســاب آید  درآمــد غیر 
کاهش  کشاورزی  که با وجود تنوع درآمد، ریسک شغل  آن، توان سازگاری نیز افزایش می یابد، چرا 
کشاورزی در مدیریت مزرعه، توان سازگاری خود  کشاورزان با به کارگیری مازاد درآمد غیر  می یابد. 
را بــاال می برنــد. در تاییــد یافته هــای این پژوهش می توان به مطالعات وینســنت )2007(، درســا و 

کرد. همکاران )2009( و براین و همکاران )2011( اشاره 

گروه هــای محلــی به منظور حفظ انســجام اجتماعــی به عنوان  عضویــت در نهادهــای اجتماعــی و 
که  یکی از عوامل موثر بر رفتار ســازگاری در پژوهش حاضر بررســی شــد و این نتیجه به دســت آمد 
کشــاورزان داشــت.  عضویــت در ایــن نهادهــا رابطــه ی  مثبــت و معناداری با میزان توان ســازگاری 
نتایــج ایــن پژوهــش با یافته هــای ادگر و همــکاران )200۳( هم خوانــی دارد. در مطالعــه ولی زاده و 
کالس های آموزشـــی مرتبط با موضوع  که در  کشــاورزانی  همکاران )1۳94( نیز طبق یافته ها میان 
کالس هــا شــرکت نکرده اند،  که در ایـــن  گــروه محلــی( شــرکت داشــته اند و آن هایــی  آب )به عنــوان 
که عضویت  ازلحاظ رفتار تفـــاوت معنی داری وجود دارد. خالدی و همکارانش )1۳94(، معتقدند 
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در نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاســی بر فرایند ســازگاری موثر اســت و توان ســازگاری را باال 
کســب تجربه می توانند  که در این نهادها عضو هســتند با تعامل با یکدیگر ضمن  می بــرد. افــرادی 
هنــگام وقــوع بالیــای اقلیمی، یکدیگر را یاری رســانند. در پایان، با توجه به نتایج به دســت آمده از 

کشاورزان تاثیرگذارند، پیشنهادهایی ارائه می شود: که در توان سازگاری  تحقیق و عواملی 

کشــاورزان با شــیوه های مدیریت مزرعه و    کردن  کالس های آموزشــی و عملیاتی به منظور آشــنا 
سازگاری با تغییرات اقلیم از سوی سازمان های ذی ربط برگزار شود؛

کشاورزان ارائه    کانال های مختلف ارتباطی برای  اطالعات درست و دقیق هواشناسی از طریق 
شود؛

کشــاورزی، شــرایط ایجــاد    در راســتای ارتقــاء قابلیت هــای فــردی و حفــظ ســاختار و عملکــرد 
کشــاورزان بــه ایجــاد تعاونی های مربوطه بــرای مدیریت  تعاونی هــای آب بــران و ... تســهیل و 

بهینه و سازگاری بیشتر با تغییرات اقلیم، تشویق شوند.
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چکیده1
تحقیقــات متعــددی در زمینــه موضوع حاشیه نشــینی انجام شــده اما این تحقیق عــالوه بر توجه 
بــه لــزوم انجــام مطالعــات متعــارف بــه جنبه هــای اجرایــی و اثربخشــی فعالیت هــا در ایــن حــوزه، 
کیــد دارد. مهمتریــن یافتــه ایــن پژوهــش لــزوم جــدی تغییر نگــرش مدیران نســبت به مســائل  تا
که تصاویری  حاشیه نشــینی اســت. نگاه از باال به پایین و یا مبتنی بر تحقیقات موضعی و محدود 
ایســتا از واقعیت موجود ارائه می دهند، نمی تواند مبنای تصمیم گیری درســت باشــد. این شیوه، 
کنین را موجب نمی شــود و درنتیجــه عواید مــورد انتظار حاصل  تعامــل و همــکاری متقابــل با ســا

نشده، مشکالت باوجود صرف بودجه، بر جای خود باقی خواهند ماند.

کــه با اســتفاده از نمودار و توضیحات مربوطه ارائه شــده، با اتکاء بــه تحقیقات اولیه مانند  روشــی 
کید دارد. جزئیات مربوطه در متن ذکر شده  این تحقیق به تاسیس دفتر تسهیل گری در محالت تا
کــه توجه خواننده را بــدان جلب می کنیم. باوجــود برآورد اولیه از نیازهــای مناطق و امکان  اســت 
کــه در تعامل بــا هیئت امناء  گــروه تحقیقاتی بر آن اســت  طبقه بنــدی و اولویت بنــدی آن هــا، بــاور 
محلــه پروژه هــا یک به یک تعریف و اجرا شــود. به همین دلیل از ارائه نهایی اولویت ها پرهیز شــده 

است تا موجب سوگیری ذهنی نشود.

1-  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

سنخ شناسی نواحی حاشیه نشین استان قزوین
با تاکید بر نیازســنجی و تعیین اولویت هــای اجتماعی و اقتصادی

سنخ شناسی نواحی حاشیه نشین استان قزوین

لر ینید نمکال1
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ح ابتدا به تحلیل و فرا تحلیل ادبیــات مرتبط داخلی و خارجی موضوع  به طــور خالصــه در ایــن طر
پرداختــه شــده، اســناد فرادســت تلخیــص شــده اند، اطالعــات پایه محــالت جمــع آوری و خالصه 
شــده، از طریق مصاحبه و پرسشــنامه، اطالعات میدانی در سه حوزه مشخصات پرسش شونده و 
محله )ســنخ شناســی( همچنین نیازســنجی، جمع آوری و تلخیص و تحلیل شده است. در پایان 

نیز راهکار عملی جهت تحقق برنامه های مرتبط با محالت ارائه شده است.

کلیدی: حاشیه نشینی، برنامه ریزی شهری، آسیب شناسی اجتماعی واژه های 

مقدمه
حاشیه نشــینی در متــون تخصصــی علــوم مربوط بــه اجتماع و شــهر، با عنوان هایی مانند اســکان 
غیررســمی، اســکان خودرو، اســکان نابهنجار یا نابســامان، اســکان عدوانی، آلونک و زاغه نشــینی 
و اصطالحاتــی از ایــن دســت نیــز خوانــده شــده اســت. پدیــده  ی اســکان غیررســمی معــرف نوعی 
کن در آن ها در شــرایط  کــه افراد ســا از ســکونت در مکان هــای خاصــی از شــهر یــا اطــراف آن اســت 
متفــاوت و پر مشــکلی زندگــی می  کنند و حل مشکالتشــان نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه اســت 
کالبدی آن تنها ســرپناه  های ســریع برپاشده روی  )بوچانی،60:1۳8۳(. حاشیه نشــینی به مفهوم 
زمیــن متعلــق بــه دیگران واقع در حاشــیه شــهرها را در برمی گیــرد، لذا برای همه موارد مشــهود در 
جهان سوم مفهوم درستی نیست. مسکن ناهنجار، خانه  های یک شبه برپا شده یا حاشیه نشینی 

همه مترادف هم به کاربرده شده  اند )پیران، 60:1۳66(.

پیشنه و مبانی نظری
کلی حاشیه نشینی، عبارت اند از: ساخت وســاز خودروی و غیرقانونی، عدم رعایت  مشــخصه  های 
کاربری  های موردنیاز، وجود  اصول فنی و اســتانداردها، بهره  مندی ناچیز از خدمات، ســطح نازل 
کمبود  گســترده، نبود ســنخیت با بقیه شــهر و  کم درآمــد، اشــتغال غیررســمی و بیکاری  گروه هــای 

نظارت بر آن ها.

که برای این مناطق تعریف    گی های مشــترکی  گی های مشــترک مناطق حاشیه نشــین: ویژ ویژ
می شود:
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گی های مشترک میان سکونتگاه های غیررسمی در ابعاد مختلف   جدول 1- ویژ

می
رس

غیر
ن 

کا
اس

گی های اجتماعی،  ویژ
فرهنگی

وجود بزه و خالف های اجتماعی در بعضی از سکونتگاه های مفروض  
وجود مهاجران در بین افراد به صورت چشمگیر  
وجود قومیت های مختلف و با زبان و فرهنگ های متفاوت  
ضعف مشارکت پذیری سکونتگاه  

گی های قانونی ویژ

غیررسمی بودن اسکان از نظر دستگاه قانونی  
مالکیت رسمی نداشتن بر زمین و خانه  
انتقال خانه یا زمین به صورت غیرقانونی  
ساخت وسازهای غیرقانونی  
پرداختن به امور خالف در این سکونتگاه ها  

گی های اقتصادی ویژ
کن در بخش های غیررسمی   اشتغال اغلب افراد سا
کن   درآمد پایین افراد سا
کمبود یا نبود ساختارهای اقتصادی مشخص در این مکان ها  

کالبدی گی های  ویژ

استفاده از مصالح بی دوام  
ساخت وساز بدون نظارت سازمان های مهندسی و ذی صالح  
کمبود زیرساخت های شهری در این سکونتگاه ها  
اغتشاش بصری در سکونتگاه ها  

جدول 2- دیدگاه های مختلف و شاخص ها و معیارهای شکل گیری محله های فقیرنشین  

شاخص ها و معیارهای شکل گیری محله های فقیرنشیندیدگاه ها

دیدگاه لیبرال

جمعیت زیاد خانوارهای فقیرنشین  
بی انگیزگی، جبر گرایی، جستجوی لذت های آنی و بی نظمی اجتماعی در میان فقیرنشینان شهری  
مهاجرین نو رسیده به منظور یافتن شغل  
کالن اقتصادی   گسترش شکاف فقر و عوامل 
کار در جامعه صنعتی   نبود نظارت و شرایط 

دیدگاه 
رادیکال

شکاف زیاد بین فقیر و غنی در شهر به دلیل ضعف نظام نامتعادل سرمایه داری  
کارگران   سطح پایین دستمزدهای 
گرایش فزاینده  به افزایش سطح مصرف در اقتصاد   اراده سرمایه داری برای 
کاهش سرمایه گذاری در تجهیزات و امکانات زیربنایی  

مکتب 
وابستگی

وابستگی مرکز به پیرامون  
افزایش شهرنشینی و رشد شهرها  
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شاخص ها و معیارهای شکل گیری محله های فقیرنشیندیدگاه ها

دیدگاه 
اقتصاد 

سیاسی فضا

روابط بین طبقات اجتماعی یا به بیان دیگر بهره کشی از طبقات پایین  
تجمع ثروت و قدرت در یک شهر و یا بخش خاصی از شهر  
جابجایی های عظیم جمعیتی و مهاجرت روستاییان به شهر  

دیدگاه لیبرال 
جدید

دیدگاه های استعماری نسبت به شهرها و سلب مالکیت )حفظ مالکیت از پایه های لیبرالیسم(  
کارگران می شود   که سبب به حاشیه رانده شدن اقتصاد و در پی آن  مشکل قوانین و مقررات 
هزینه های زیاد رسمی شدن  

جدول ۳- علت وقوع اسکان غیررسمی بر اساس دوره های مختلف تفکر  

دیدگاهزماندوره ها

نگرش 
گرا مسئله 

قبل از دهه 
70

پدیده حاشیه نشــینی و اســکان غیررســمی را مسئله دائمی شــهر تلقی می کند و 
کولوژی شــهر علــت را تغییر در نحــوه اســتفاده از زمین )تغییر  بــر اســاس دیدگاه ا

کمبود مسکن و عدم نگهداری و تعمیر آن می داند. کاربری( و 

نگرش 
بنیادگرا

دهه 70 و 
تداوم آن 

کنون تا

کــه تحــت عنــوان بنیادگــرا دســته بندی شــده اند به طورکلی  مجموعــه نظریاتــی 
اســکان  و  حاشیه نشــینی  پدیــده  شــکل گیری  ریشــه های  و  بنیادهــا  متوجــه 
غیررسمی است و بیش از هر چیز ارتباط تنگاتنگ بین نظام سیاسی ـ  اقتصادی 
کشــورهای درحال توســعه دارد. این نظر ســعی دارد به دالیل اسکان  جوامع در 

غیررسمی در قالب اقتصاد سیاسی فضا بپردازد.

نگرش 
هدف گرا

دهه 80 و 
90 تداوم آن 

کنون تا

بیــان علــت وجــودی ســکونتگاه غیررســمی و حاشیه نشــینی  بــه  ایــن نگــرش 
گذشــته مداخــالت در بافت هــای حاشــیه ای عمــال بــا  می پــردازد و بــا توجــه بــه 
کســازی مخالف اســت و بیش از هر چیــز توجه به مفاهیمی  مفاهیــم تخریب و پا

چون توانمندسازی، بهسازی و نوسازی دارد.
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دیدگاه های نظریه حاشیه نشینی

گرایی گرایان(بنیادگرایانمسئله  هدف گرا )راه حل 

در حــد یک عارضه و یک مســئله 
کــردن  شــهری و طبیعــی قلمــداد 
جبــر  بــر  پدیــده  انتســاب  و  آن 
مکانــی یــا طبیعی، عــدم توجه به 
و  مســئله  بنیادهــای  و  ریشــه ها 
عوامــل اساســی موثــر در پیدایش 
ســکونتگاه ها  ایــن  شــکل دهی  و 
در  را  آن هــا  تحلیل هایــی  در 
قابــل  شــهر  طبیعــی  رشــد  روال 
کســازی  حــذف، جمع آوری و یا پا

می دانند.

متوجه بنیادها و ریشــه شکل گیری 
حاشیه نشــینی  پدیــده  گســترش  و 
شــهرها  در  غیررســمی  اســکان  و 
بــوده و بیش از هر چیــز تاثیر ارتباط 
سیاســی،  نظــام  بیــن  تنگاتنــگ 
جوامــع  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ایــن  شــکل گیری  و  ســوم  جهــان 
سکونتگاه ها را در چارچوب سازوکار 
نظام ســرمایه داری موردبررسی قرار 

داده اند.

کالن پدیــده  ارائــه راه حــل در تبییــن 
و در تحلیــل نهایــی، آن را به عنــوان 
یــک واقعیت موجــود پذیرفتــه اند. 
در  وضعیتــی  چنیــن  کــه  معتقدنــد 
به طــور  و  طبیعــی  ســازوکار  شــرایط 
خــودکار بهبــود پیــدا نمی کنــد و بــه 
دنبــال یافتن راه حل یــا راه حل هایی 
کنان  بــرای بهبود شــرایط زندگی ســا
ســکونتگاه های خودرو و حاشــیه ای 
هســتند. طرفداران این نــوع نگرش 
قالــب  فقــط در  را  یــاد شــده  پدیــده 
ســاختاری آن در شــهر موردبررســی 
قــرار داده و راه حــل آن را نیز در شــهر 

می بینند.

انســانی،  کولوژیس هــای  ا
گو،  جامعه شناســان مکتب شیکا
سازمان و قدرت گرایان (وبری ها)، 
نظریه های تلفیقی )نئووبری ها(.

اقتصــاد  نظریه هــای  مجموعــه 
سیاسی فضا، ساختارگرایان، نظریه 
جهانــی  وابســتگی،  و  شهرنشــینی 

شدن.

ترنــر،  اف  جــان  از  بعــد  نظریه هــای 
دیدگاه های توانمندسازی.

نمودار 1- دیدگاه های نظری حاشیه نشینی )شیخی،2002: ۳7-۳8(.  
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گی های سکونتگاه های غیررسمی در ایران   نمودار 2- ویژ

ح های تهیه شده در سطح ملی و استانی )قزوین(   جدول 4- اسناد فرادست و طر

ح حمشخصات طر حدوره اجرای طر کیدات موضوعمحدوده اجرای طر تا

ح جامع شهری 15 ساله تا افق مطالعات طر
کالبدی، شهری1400 فضایی - 

اجتماعی و اقتصادی

ح بلندمدت توسعه استان  طر
استانیافق 1404قزوین در افق 1404

اجتماعی، اقتصادی، 
زیست محیطی

ح جامع ناحیه قزوین ح 1400طر ناحیه ایافق طر
 )استان قزوین(

فضائی -کالبدی، 
جمعیتی

کالن توسعه کشور اقتصادی و اجتماعی و ملی20 سالهچشم انداز 
فرهنگی
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ح حمشخصات طر حدوره اجرای طر کیدات موضوعمحدوده اجرای طر تا

ح پایه آمایش سرزمین  طر
جمهوری اسالمی ایران

بیست ساله
کاربردیملی)1۳70-1400( کالبدی 

بیست ساله ضوابط ملی آمایش سرزمین
کالبدی. اجتماعی ملی)1۳8۳-1400(

اقتصادی

برنامه راهبردی توسعه استان 
اقتصادی، اجتماعیاستانیافق 1404قزوین

ح جامع توسعه استان قزوین ده سال با دو افق طر
کالبدیاستانیکوتاه مدت 5 ساله

ح جامع و هادی رشد و  طر
اجتماعی، اقتصادیمنطقه ایبهسازی منطقه قزوین

ح جامع و تفصیلی قزوین کالبدی، فضایی، شهری10 سالهطر
اجتماعی، اقتصادی

ح CDS قزوین مدیریتی، اقتصادی، شهریافق 1404طر
اجتماعی، زیست محیطی

ح توانمندسازی  طر
سکونتگاه های فرودست و 

حاشیه نشین
کالبدی - اجتماعیشهری

ح راهبردی تفصیلی ویژه و  طر
طراحی شهری بافت فرسوده 

)مسئله دار( شهر قزوین
کالبدی، اجتماعیشهری

USDP ح کار طر میراث فرهنگیشهریدستور 

ح بــه شــهر، مجموعــه شــهری یــا  کالن اســت و تنهــا 10 طــر ح در ســطح  ح، 12 طــر از میــان 2۳ طــر
ح نیز  کــرد. یک طر گی های شــهر را از آن ها اســتنتاج  که بتوان ویژ بخش هایــی از شــهر می پردازنــد 
ح جامــع ناحیه قزوین( حالتی بینابین دارد؛ یعنی در برخی از موارد مانند تاریخ، آثار تاریخی،  )طــر

فرهنگ، آموزش و نظایر آن اشاراتی مشخص به شهر قزوین دارند.

از اوایل دهه پنجاه رشــد شــهر در راســتای شــمالی آغاز شــد و درنتیجه امروزه بخش شمالی باغ ها 
به کلــی از میــان رفته انــد و خود شــهر در حــال حرکت به بــاالی البرز اســت. این امــر هرچند ممکن 
اســت طبیعی به نظر رســد اما درواقع یکی از مهم ترین تهدیدها برای شــهر و منطقه شــهری است 
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گوار برای محیط زیســت، روابط چهره به چهره، هویت شــهری، زیرســاخت ها  و می توانــد نتایــج نا
و حتی اقتصاد در برداشــته باشــد. از میان فرصت های شــهری بیش از همه بر دو چیز تکیه شــده 

است: یکی موقعیت شهر و دیگری دشت حاصلخیز قزوین.

کیلومتــر از تهران قــرن بیســت و یکمی ممکن اســت آینده ای  موقعیــت یعنــی فاصلــه بیــش از 120 
کند، با این حال در شرایط امروزی این موقعیت  طوالنی نداشته باشند تا فاصله از تهران را توجیه 

کرد. را می توان به صورت »قطب دوم سامانه شهری )کالن مجموعه شهری( تهران« ابراز 

ح ها مســائل اصلــی صریحًا و به نــام تعیین  ح خدمات بســیاری از طر - مشــکالت و مســائل: شــر
که مسئله  گوئی همه جا فقر و زیرســاخت مهمترین دغدغه خاطر اســت و شــهری نیست  شــده اند 
اصلیــش حفــظ باغ ها یا نگهــداری آب زالل روان در معابر یا پیشــروی در عرصه ورزش یا چیزهایی 

از این دست باشد.

ح های اجرایی  که برای تهیه طر ح های فرادست عمال راهنمایی هایی هستند  -توجه به اجرا: طر
ح های اجرایی )در این مورد از ســطح ناحیــه تا موضعی(  و درواقــع بــار اجرایــی بودن بــه دوش طر
کافی به  ح جامع در دســت تصویب توجه  ح ناحیه قزوین و هم طر اســت. به نظر می رســد هم طر
نکات اجرایی داشته اند. آنچه در این مرحله تعیین کننده خواهد بود اراده اجرایی مجریان است.

ح های موضعی موردبررسی مبتنی بر نکات فنی و بررسی های اقتصادی هستند و شرط عمده  طر
گرفته باشد. کار باید آن را به عهده  کارفرما هنگام ارجاع  که درواقع  کافی است  تحقق آن ها اعتبار 

- همبســتگی و تداوم میان طرح ها: متأســفانه این بخش تقریبا به کلی نایاب اســت. به دســت 
ح در دســت تدوین بســیار ســخت اســت و در بیشــتر موارد دارندگان  ح های مرتبط با طر آوردن طر
ح ها  گفت در حال حاضر تقریبا همه طر ح ها آن ها را در دسترس نمی گذارند. در نتیجه می توان  طر

که تقریبا هیچ یک هم راستا نیستند. در انزوا تهیه می شوند. هیچ شگفت آور نیست 
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جدول 5- اقدامات اولیه برای بهبود سکونتگاه های غیررسمی شهری در جهان، اهداف و راهبردها  

نکات اصلیدوره رواج و تسلطرویکردزمان

کمیسیون 1976 تاسیس 
بــرای -اسکان بشر راه حل هایــی  یافتــن  و  پاســخگویی 

معضالت حل نشده توسعه شهری

تاسیس مرکز اجرایی1977
کمسیون اسکان بشر

اعالمیه ونکوور؛ سرپناه،
فقر و نیازهای پایه؛ ارزیابی 
ح های  بانک جهانی از طر

زمین و خدمات
 )1981 - 198۳(؛ خدمات 

پایه )یونیسف(

کمک به  ارتقا و بهبود وضعیت سکونتگاه ها و 
پایــداری آن ها از لحــاظ اجتماعی- محیطی و 
تحقق راهبرد ســرپناه مناســب بــرای همه؛ به 
رســمیت شــناختن بخــش غیررســمی؛ ارتقــا و 
ح هــای تامیــن  بهبــود اســکان غیررســمی؛ طر
و  زمیــن  یارانــه  پرداخــت  خدمــات؛  و  زمیــن 

مسکن

1986

نامگذاری سال 1986
به عنوان سال جهانی

تامین سرپناه برای افراد
بی خانمان

راهبرد جهانی تامین سرپناه 
تا سال 2000

جلب توجه و مشارکت جامعه جهانی در
تامین سرپناه برای افراد بی خانمان

راهبرد جهانی تامین سرپناه 1988
تا سال 2000

مدیریــت  بهبــود  توانمندســازی؛  بــر  کیــد  تا
کید بر مشارکت بخش خصوصی و  شــهرها با تا

عمومی؛ تامین مالی مسکن؛ ظرفیت سنجی

اجالس جهانی سران1992
منشور 21کشورها درباره زمین

بهبــود  بــرای همــه؛  تامیــن مســکن مناســب 
وضعیت سکونتگاه ها و محله های فقیرنشین؛ 
ظرفیت ســازی؛  و  انســانی  منابــع  توســعه 
تمرکززدایــی و تفویــض اختیــارات بــه مقامات 

محلی

1995
نشست جهانی برای 

توسعه اجتماعی 
گ، دانمارک( )کپنها

گ کپهنا کید بر شــکل مشخص موضوع فقر شهری با بیانیه  تا
پدیده شهری شدن فقر در دهه 90

1995
سمینار جهانی چالش 

شهرهای غیررسمی 
)بلوهوریزونته، برزیل(

-

تدویــن  شــهرها؛  محــوری  نقــش  اهمیــت 
سیاست شهری؛ محوریت نقش شهرداری ها؛ 
کم درآمــد بــه  گروه هــای  کیــد بــر دسترســی  تا
زمین و خدمات؛ حقوق زنان سرپرست خانوار

1996

گردهمایی جهانی 
درباره

فقر شهری رسیف، 
برزیل

کید بر توانمندســازی و ضرورت مبارزه با فقر بیانیه رسیف تا
شهری



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 292

نکات اصلیدوره رواج و تسلطرویکردزمان

اجالس هبیتات 19962
)استانبول ترکیه(

سرپناه برای همه؛ 
توانمندسازی سیاست 

مسکن در اجرای منشور 
هبیتات

توســعه  و  همــه  بــرای  مناســب  مســکن 
ســکونتگاه ها؛ تامیــن امنیــت ســکونت؛ نظام 

مدیریت شهری مطلوب

1997

کنفرانس جهانی روند رو
به گسترش فقر شهری

 / ایتالیــا(  )فلورانــس 
تاســیس نهــاد جدیــدی 
بــه نــام همایــش جهانــی 
درباره فقر شهری )ایفاپ(

-

ایجــاد چارچــوب و بســتری برای پدیــد آوردن 
گاهــی و مبادلــه تجربــه در زمینــه مبــارزه بــا  آ
گیــر؛ راهبــرد جدید  فقــر شــهری؛ شــهرهای فرا
بــر  ایفــاپ  ویــژه  کیــد  تا ایفــاپ؛  پیشــنهادی 
دسترســی  و  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 

گون به آن گونا گروه های ICT ویژه 

1997
برنامه مشترک بانک 
جهانی و هبیتات با 
عنوان ائتالف شهرها

-

افزایــش فعالیــت در زمینــه بهســازی نواحــی 
فرودست شهری؛ سکونتگاه های غیررسمی و 

حاشیه ای؛ یاری رساندن به شهرهای
بهبــود  به منظــور  درحال توســعه  کشــورهای 

وضعیت عمومی نظام مدیریت شهری

2001

نشست ویژه عمومی 
سازمان ملل درباره 
سیاست های تامین 

مسکن و توسعه شهری 
به نام استانبول+5 

)نیویورک، آمریکا(

-

تامیــن ســرپناه مناســب؛ توجــه بیش ازپیــش 
در  مشــارکتی  و  هماهنــگ  رویکردهــای  بــه 
کیــد بــر نقــش فزاینده  برنامه ریــزی شــهری؛ تا
اقتصــادی شــهرها در فراینــد جهانــی شــدن؛ 
کیــد بــر  تحقــق راهبــرد شــهر بــدون آلونــک؛ تا
ضــرورت انتقــال تجربه هــای موفــق به ویژه در 

زمینه صندوق های تامین مالی خرد

)اشتیاقی، معصومه، 1۳99: ۳4-۳۳(.

جدول 6- مرور برخی از تجارب مواجهه با سکونتگاه های غیررسمی در جهان  

مهم ترین اهدافنام پروژه

Cathedral و Exchange Square
Garden

در شهر منچستر انگلستان

کامل به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود - توجه 
کید بر تجهیز و ارتقای قلمرو عمومی - تا

کردن فضایی سرزنده و امن - مهیا

Peace Gardens
در مرکز شهر شفیلدز انگلستان

کارکردی-اجتماعی و باز زنده سازی هویت و میراث شهری - ایجاد سرزندگی 
- تقویت ساختارهای اقتصادی و جلب سرمایه های زیادی در این محدوده

- رونق اقتصادی قابل توجه در شهر
کارکردی در مرکز تاریخــی درنتیجه ی ترکیب عملکردهای تجاری،  - تحــوالت 

گذراندن اوقات فراغت در پیرامون این قلمرو اداری و 
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مهم ترین اهدافنام پروژه

The old quarter of Banyoles
در اسپانیا

کارکردی به محله - بازگرداندن سرزندگی 
که منجر به  گســترده  کالن مقیــاس و برنامه هــای اجرایی  - پرهیــز از مداخلــه 

کنان در یک دوره طوالنی می شود کردن عوامل مختلف به ویژه سا درگیر 

 Lusaka Site And Services
Project

کا - زامبیا در لوزا

- بهسازی سکونتگاه های تصرفی غیرمجاز موجود
- خدمات رسانی و ارائه امکانات شهری در تمام نقاط شهر

- ارائه مصالح ساختمانی به خانواده ها
- احداث زیرساخت های اولیه و تسهیالت زیربنایی

ح های زیربنایی و رفاه اجتماعی - همکاری های فنی در مورد طر
- مدیریت و ایجاد یک موسسه اجرایی

The Rabat Project
کش در مرا

- بهسازی تسهیالت زیربنایی در مناطق همجوار شهر
- توسعه امکانات و خدمات شهری در اراضی مسکونی

- اعطای وام برای ساخت واحدهای مسکونی و بهبود دادن به شرایط آن ها 
برای توسعه تجاری و توسعه خدمات شهری

- همکاری های فنی و تکنولوژیکی

ح بازسازی محله حفصیه طر
در تونس

- سوق دادن تحوالت شهری به سوی توسعه پایدار
- رفــع چندگانگــی و تبعیض هــا و بــه وجــود آوردن فضاهایــی مناســب بــرای 

همزیستی اقشار مختلف اجتماعی و اقتصادی جامعه
کیفی و ارزش اجتماعی بافت تاریخی باارزش تاریخی و فرهنگی - ارتقای 

- اشتغال زایی و افزایش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی

Favela - Bairro Project
در برزیل

- بهبود سطح سرویس ها و زیرساخت های پایه ای منطقه
- جلوگیری از تصرف غیرمجاز زمین های شهری

کم درآمد و محروم کم هزینه تر برای طبقه  - فراهم نمودن فرصت مسکن 
کیفیت سرویس های اجتماعی - بهبود 

Orangi Pilot Project
کراچی -  کاچی آبادی های  در 

کستان پا

- بهبود زیرساخت های خارجی )توسط دولت(
- بهبــود زیرســاخت های داخلــی در داخــل واحدهــا و محــالت )توســط خود 

اجتماعات(
ک، مناسب و مقرون به صرفه برای اقشار فقیر - ایجاد مسکن پا

- اشتغال زایی
- بهبود وضعیت آموزش و خدمات اجتماعی
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بررسی سابقه  ی حاشیه نشینی در ایران
در ایران حاشیه نشــینی از دهه ۳0 شمســی و همزمان با آغاز مهاجرت روســتاییان به شــهرها آغاز 
شــد و از دهــه 40 بــه بعد، بر اثــر اصالحات ارضی و سیاســت  های اقتصادی- اجتماعــی، روند روبه 

که تا به امروز نیز ادامه دارد )حبیبی، 6:1۳77(. گرفت  رشدی را به خود 

تجربه جمع  آوری آلونک  های منطقه 6 شهرداری تهران- 1
گتوی جوکی محله ساری- 2 تجربه تخریب 
نگاهی به تجربه اسکان غیررسمی در محله بان برز ایالم- ۳
تجربه بهسازی مشارکتی شیرآباد زاهدان- 4
کرمانشاه- 5 تجربه توانمندسازی و بهسازی محله جعفرآباد 
تجربه توانمندسازی محله بابائیان زاهدان- 6
تجربه دفتر تسهیل گری نوسازی محله جوالن، شهر همدان- 7
کیفیت فضاهای شهری محله - 8 تجربه احیاء و باززنده ســازی بافت های فرســوده با هدف ارتقا 

سنگ سیاه، شهر شیراز
تجربۀ بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محالت سنتی محله حاجی، شهر همدان- 9

گزارش به تجربه موفق و بسیار ارزشمند محله جوالن همدان اشاره می کنیم: در ادامه خالصه 

تجربه نقش دفتر تسهیل گری در نوسازی محله جوالن، شهر همدان
جوالن نامی برای منطقه ای قدیمی و فرســوده در دامنه شــرقی تپه هگمتانه شــهر همدان است. 
منطقه مذکور از محله هایی فرسوده چون نظر بیک و شالبافان و جوالن تشکیل شده است. این 
منطقه در سال های نه چندان دور، اصیل ترین شهروندان همدانی را در دل خود جای داده بود؛ 
کنان اصلی از منطقه  کم کم، به دلیل فرسودگی و برخی سیاست های توسعه شهری رقیب، سا اما 
ج شــدند و جای خود را اغلب به مهاجران روســتاهای اطراف و اقشــار آســیب پذیر دادند و به  خار

همین دلیل هر روز بر حجم و عمق فرسودگی های منطقه افزوده شد.

ح بهســازی و نوســازی  محله ی جوالن در ســال 1۳7۳، به عنوان منطقه ای فرســوده و نیازمند طر
به وســیله ی وزارت مســکن و شهرســازی شناســایی و مکان یابــی شــد. در ســال 1۳74 همزمــان با 
ح، عملیات تملک  ح بهســازی و نوســازی برای 25 هکتار به وســیله ی مشــاور طر شــروع تهیه طر
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کار در محدوده 15 هکتاری  کل محدوده شــروع شد و بعدا به دلیل وسعت  واحدهای فرســوده در 
ک با عرصــه ای به مســاحت 6/2 هکتار عمدتا  متمرکــز شــد. تــا پایان ســال 1۳75 قریب بــه ۳00 پال
کنــده تملک شــدند. در ســال 1۳76 با تشــکیل ســازمان عمران و بهســازی شــهری،  به صــورت پرا

ح و ادامه عملیات بهسازی و نوسازی محله به آن محول شد. مدیریت طر

کنان و مالــکان موجود در محله، هیچ راهی جز جلب مشــارکت  بــه دلیل نداشــتن تمکن مالی ســا
که  ج محلــه وجود نداشــت. درنهایت چنین نتیجه گیری شــد  ســازندگان و ســرمایه گذارانی از خــار
گیرد. نخســتین  که در چنــد زمینه اعتمادســازی صورت  پیــش از جلــب مشــارکت، ضروری اســت 
کردن ساخت وساز در محله و به تصویب  ح برای تعیین تکلیف مردم و ضابطه مند  اقدام، تهیه طر
که دولــت در تحقق برنامه خود جدی  گام دوم، ایجــاد ایــن اعتماد و اعتقاد بود  رســاندن آن بــود. 
که سرمایه گذاری در منطقه نه تنها زیان ده نیست بلکه  گام اثبات این مطلب بود  است؛ و سومین 
که موارد مذکور درواقع بخش عمده زمینه های نیازمند به اعتمادسازی  می تواند سودآور نیز باشد 

بوده اند.

ک مخروبه و متروک ماندن آن ها به شــدت باعث ســلب اعتماد اهالی و ســازندگان  کــردن امال رهــا 
ح و احیای اعتماد از  شــده بــود. در آن زمان، دســت یابی به عنصر ارزشــمند اعتماد مخاطبان طــر
ح بود. اجرای پروژه های مختلفی چون احداث  دست رفته، مهمترین چالش فراروی مدیران طر
دو پارک و فضای ســبز )که به ســرعت انجام شــد(، مرمت یکی از واحدهای دارای ارزش معماری و 
کودکان و نوجوانان اســتان و اجرای چند پروژه  کانون پــرورش فکری و هنری  کاربــری آن به  تغییــر 
کند بود(، تاثیر روانی مثبتی در ســطح منطقه به جای  انبوه ســازی دولتی )هرچند روند احداث آن 

گذاشت.

که اندک اندک  همچنیــن اتفــاق مهــم مدیریتی دیگــر، راه اندازی دفتر محلی شــرکت در محله بــود 
ک های ثبتی محله، تمامی اطالعات  کنان محله بازنموده و با تشــکیل پال جای خود را در بین ســا
موردنیاز )ازجمله مشخصات فنی ملک و مالک( را جمع آوری و ثبت نمودند و افزون بر آن، میزان 
کشان را موردبررسی قرار دادند و درنتیجه  عالقه مندی به نوسازی مستقیم، مشارکت یا فروش امال

با پیگیری و تالش مجدانه، پروژه ها یکی پس از دیگری راه اندازی شدند.

کــه اهمیت وجود  تجربــه نوســازی محلــۀ جوالن شــهر همدان، یکــی از بهترین نمونه هایی اســت 
ح را به خوبی نشــان می دهد. هرچــه میزان  دفاتــر تســهیل گری دررونــد بازســازی محــدوده ی طــر
ح ها از  مودت، تالش و دلســوزی تســهیل گران و مســئولین محلی در ارتباط با پیگیری اینگونه طر
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یک سو و تعریف، اجرا و پیشرفت عملیات پروژه های عمرانی از سوی نهادهای باالدستی از سوی 
دیگر بیشــتر باشــد، میزان اعتماد افراد به آن ها افزایش یافته و درروند بهســازی با رغبت دوچندان 

مشارکت می نمایند.

جمع بندی رویکردهای مواجهه با ســکونتگاه های غیررســمی و نابسامان در ایران نشان می دهد 
کســازی این ســکونتگاه ها در حال تغییر شکل  که به تدریج رویکرد قهری و اقتدارگرایانه تخریب و پا
بــه رویکــرد منعطف و پایدارتر »توانمندســازی« و »بازآفرینی« اســت. بااین وجود الزم اســت تغییر 
که در حیطه مدیریت شــهری صاحب تاثیر هســتند اتفاق  گیر در دیدگاه های مدیرانی  جدی و فرا

بیافتد. به طور خالصه:

کهنه و دیدگاه های نو در سیاست گذاری شهری1   جدول 7- تحول در دیدگاه مدیریت شهری؛ فرضیات 

کهنه دیدگاه های نوفرضیات 

مهاجران از روســتا به شــهر، افراد بی  خاصیتی هســتند 
کنند. که در روستا نمی توانند سر 

و  ماهرتــر  کــه  هســتند  شایســته  ای  افــراد  مهاجــران 
که مانده  اند. کسانی هستند  باانگیزه  تر از 

ســکنه  های غیرقانونی ســربار اقتصاد و خدمات شهری 
هستند.

کــه دریافت  کننــده  ســکنه  های غیرقانونــی بیــش از آن 
کمک می  کنند. باشند، به اقتصاد شهر 

سیاســی،  ناآرامی  هــای  بســتر  غیرقانونــی،  محله  هــای 
بزه  کاری و دادوستد مواد مخدر هستند.

کنان محله  های غیرقانونی، میهن دوست و  کثریت سا ا
پیشگام هستند.

دولــت،  دســت  در  شــهری  مشــکل  های  راه  حــل 
کارشناسان است. برنامه  ریزان و 

نوآورانه  تریــن راه  حل  هــا، از پاییــن منشــا می  گیــرد نــه از 
باال.

بیشــتر مســکن  ها و فرصت  های شــغلی، بــا برنامه  های 
بخش غیررسمی مولد اصلی مسکن و درآمد است.دولتی برای فقرا مهیا می  شود.

بــرای انطبــاق بــا مشــکالت مدیریــت شــهری، اقتــدار 
بیشتر شهرداری  ها الزم است.

کارآمدتری میان منابع  تمرکززدایی از مدیریت، انطباق 
و نیــاز فراهــم می کنــد و برداشــتن موانــع تمرکززدایــی 

بسیار مهم است.

کشــورهای درحال توســعه، ترجمه پرویز  1-  بــا اســتفاده از 1- شــابیرچیما، جــی، مدیریــت شــهر، خط مشــی ها و نوآوریها در 
زاهدی، انتشارات شرکت پردازش و برنامهریزی شهری، 1۳79، صفحه 42، 2- بوچانی، اسکان غیررسمی در محله بان برز 

ایالم، فصلنامه شهرداریها، شماره 66، آبان 1۳8۳، صفحه 67
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روش شناسی
پژوهش حاضر طی مراحل ذیل انجام می شود:

کشور و تحلیل و فرا تحلیل یافته ها.- 1 ج از  بررسی ادبیات موضوع در داخل و خار
کارشناسی متعدد و تعیین محدوده های موردبررسی.- 2 برگزاری جلسات 
ح های انجام شــده و تلخیص و اســتخراج پرسشــنامه - ۳ تحلیــل پرسشــنامه های متعدد در طر

ح و تطبیق بر اساس مشاهده میدانی محدوده ها. طر
کنین و بررســی میدانی محالت همچنیــن برگزاری جلســات با مدیران - 4 انجــام مصاحبــه با ســا

شهری
نمونه گیری و تکمیل پرسشنامه توسط تیم آموزش دیده- 5
تلخیص و تحلیل توصیفی اطالعات پرسشنامه ها- 6
ح شــده هر یک از محالت و ارائه شــاخص های مربوط به ســنخ شناســی - 7 تعیین نیازهای مطر

هر محله
کتابخانه ای محالت موردبررسی- 8 استخراج و تحلیل اطالعات 
تدقیق محدوده جغرافیایی محالت بر روی نقشه- 9

ارزیابی و پیش بینی مهمترین مشخصه های اصلی )مانند جمعیت، امنیت و ...( در محالت - 10
موردبررسی

ارائه متدولوژی، روند و راهکار رسیدن به تعامل و تحقق پذیری برنامه ها- 11

یافته های پژوهشی

تحقق پذیری برنامه ها در تعامل با جامعه هدف
چگونگی آغاز و روند اقدامات باهدف توسعه پایدار در محالت هدف  
جدول مساحت و جمعیت محالت و برآورد جمعیت سال 1400 آن ها  
شناخت وضع موجود  
حکمروایی خوب محلی  
تسهیل گر  
دفتر محلی و تجهیز آن  
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تشکیل هیئت امناء  
کردن   اهلیت پیدا 
ح در هیئت امناء   گردآوری اطالعات برای طر چند نمونه برداشت از 

نمودار ۳- چگونگی آغاز و روند اقدامات باهدف توسعه پایدار در محالت هدف  
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جدول 8- مساحت محالت هدف، جمعیت آن ها در سرشماری 1۳95، برآورد جمعیت آن ها در 1400  

نام محله یا محدودهردیف

تار
هک

ت 
اح

س
سرشماری 1395م

ط 
وس

 مت
ض

 فر
با

نه
اال
 س
شد

خ ر
نر

در 
ت 

معی
 ج
رد
رآو

ب
14
00 
ال

س

فر 
ت ن

معی
 ج
کم

ترا
تار

هک
در 

وار
خان

ت
معی

ج

57۳96512۳7721۳665240هادی آباد1

17522169921876110باغ نشاط2

کبرآباد )زورآباد آزادگان(۳ ۳8/5۳65112987214۳۳9۳72ا

4228429500210489250مهاجرانی4

62452715114216687269نصرت آباد5

216/51550751667257056264جمع

کم جمعیــت در آزادگان  کــم جمعیــت در باغ نشــاط )110 نفــر در هکتــار( و بیشــترین ترا کمتریــن ترا
)۳72 نفر در هکتار( است.

شناخت وضع موجود
کالبدی،  کارشناســی و مدیریتی برای دســت یابی بــه نیازهای  ایــن شــناخت متکی بر دیدگاه های 

اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد.

حکمروایی خوب محلی
که ایجاد تحول  کی از آن است  حاصل بررسی تجارب جهانی و مطالعه موارد فوق در سطح ملی، حا
کارشناســی  کامــل به تلفیق دیدگاه های  گــرداب بحران، بســتگی  در حاشیه نشــینی و راه نجــات از 
که پاســخگوی  و حکمروایــی خــوب محلــی دارد. از ایــن تلفیــق ایده های تحقق پذیــر پدید می آید 

ح، اثربخشی درمان مشکالت بیش ازپیش خواهد بود. کنان است و با عملی شدن هر طر سا

تسهیل گر
گی های الزم  استقرار تسهیل گر باهدف تشکیل هیات امناء در محله صورت می گیرد. مهم ترین ویژ

برای تسهیل گر عبارت است از:

الف- آموزش نظری در این مورد دیده باشد.



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 300

ب- حتی المقدور دارای تجربه تسهیل گری باشد.

ج- دارای صبر و حوصله الزم باشد )شتاب زدگی با این فعالیت سازگاری ندارد(.

د- به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد.

کند، باید همواره ببیند و  که تسهیل گر، پس از تشکیل هیات امناء باید محله را ترک  ه- از آنجایی 
کند خود دیده نشود. با محله در ارتباط باشد ولی سعی 

دفتر محلی و تجهیز آن
برای استقرار تسهیل گر باید دفتری را تجهیز کرد. این دفتر در معرض دید اهالی باشد. حتی المقدور 
که  کثر مردم ازآنجاســت، قرار داشــته باشــد. توجه شــود  که رفت وآمد ا در مرکــز محلــه، یــا نقطه ای 

گروه یا دسته خاصی نباشد. محل موردنظر وابسته به 

تشکیل هیات امناء
گلوله برفی )بهمن( عمل می کند. پس از  برای شــکل گیری هیات امناء، تســهیل گر با روش تشکیل 
حضــور در محلــه و آشــنایی دو یا ســه روزه با مردم، باید در جســتجو و یافتن مــورد اعتمادترین فرد 
محله باشد. اولین مصاحبه عمیق )با پرسش های باز( با او صورت می گیرد. در پایان مصاحبه از او 
کند. به این ترتیب با افراد زیادی مصاحبه  که فرد یا افراد مورد اعتماد دیگری را معرفی  می خواهد 

کرد )نشانی و شماره تماس آن ها را ثبت می کند(. عمیق خواهد 

معمــوال ســه یــا چهــار هفتــه ایــن مصاحبه ها بــه طــول می انجامد تا بــه ســطح قابل قبولی برســد 
کن محلــه، رو نشــان بدهنــد(. ســپس اقدام بــه تهیه و ارســال یک  )به اصطــالح افــراد توانمنــد ســا
که تشکیل این جلسه  دعوت نامه )متضمن تاریخ، ســاعت و محل جلســه( می کند. بدیهی اســت 
بایــد بــا هماهنگــی افراد مصاحبه شــده باشــد. اداره این جلســه بســیار مهم اســت و پیش نیاز آن 

گردد. مهارت و هدایت جلسات )طوفان فکری( مشارکت کنندگان دارد تا نتیجه مطلوب حاصل 

گی هر یک از اعضا به شرح زیر است: مهم ترین ویژ
کن محله باشد. الف- سا

ب- عالقه مند به انجام فعالیت های اجتماعی باشد.
ج- مشارکت جو و مشارکت پذیر باشد.

د- آماده پذیرش ایده ها و سالیق دیگران باشد.
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ه- همه جانبه گرا باشد.
و- دیگرخواه باشد، منافع جمع را بیش از منافع فردی خودش بخواهد.

ز- در عمل شفافیت داشته باشد.
ح- خرد ورز، فهیم، دلسوز و شجاع باشد.

ط- بینش اجتماعی و همت بلند داشته باشد.
ی- مسئولیت پذیر باشد.

کار داشته باشد. ک- وقت مناسب برای این 
ل- و...

کمتر در افرادی جمع می شود ولی حتی المقدور باید اهم این  که همه ی این صفات  بدیهی است 
صفات را داشته باشد.

کثر هفت نفر )بسته به میزان جمعیت محله( ضروری است. تعداد افراد این هیئت حداقل سه نفر و حدا

پیشنهاد می شود برای محالت هدف تعداد اعضاء هیئت امناء به قرار زیر باشد:

باغ نشاط ۳ عضو  
مهاجرانی 5 عضو  
هادی آباد 5 یا 7 عضو  
کبرآباد )زورآباد یا آزادگان( 5 یا 7 عضو   ا
نصرت آباد 7 عضو  

کردن اهلیت پیدا 
کارشناســی و مدیریتی، ابعاد مســائل و  پس از تشــکیل هیئت  امنا و تلفیق نظرات آن ها با نظرات 
مشــکالت به تدریــج و طی زمان، به درســتی، مورد ارزیابی قــرار می گیرد و در اصطــالح »به جا آورده 
می شــود«، ســپس بــا توجه بــه مقتضیات محلــه، تصمیم گیــری می شــود. به این ترتیــب از مرداب 
اندیشــه های نخ نما شــده خالصی می یابند و بی تردید با درک صحیح از مســائل، در قالب سرشت 

مکان، اتخاذ تصمیم می کنند.

کارشناسی و مدیریتی  پشــتوانه چنین تصمیماتی، اتکا داشــتن به تعقل جمعی، منضم به نظرات 
است.
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گردآوری اطالعات برای طرح در هیئت امناء چند نمونه برداشت از 

کاهش بیکاری: الف- 
کاهش بیکاری   جدول 9- اظهارنظر در مورد 

نام محله
درصد

بسیار مهممهمنسبتا مهم

61282هادی آباد

4484باغ نشاط

111188آزادگان

1691مهاجرانی

۳/۳96/7-نصرت آباد

منبع- محاسبات تحقیق  

کاهش بیکاری از مهم ترین معضالت محالت هدف اســت. لذا  که مشــاهده می شــود،  همان گونه 
ایجاد فرصت های شغلی، در اولویت قرار دارد.

ب- تقویت بنیه مالی:

ج ماهانه خانوارهای هدف در تابستان 1۳99   جدول 10- طبقه بندی مخار

کمتر از یک میلیون نام محله
تومان )درصد(

بین 1 تا 2 میلیون 
تومان )درصد(

بین 3 تا 4 میلیون 
تومان )درصد(

بیش از 4 میلیون 
تومان )درصد(

28/744/02۳/۳4/0هادی آباد

12/0۳0/042/016/0باغ نشاط

27/044/02۳/06/0آزادگان

20/04۳/0۳۳/0۳/0مهاجرانی

5/044/242/58/۳نصرت آباد

منبع- محاسبات تحقیق  
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که در مورد دریافت »یارانه« طی سال های اخیر در جامعه پدید آمده است    با توجه به زمینه ای 
ج وجود دارد. کردن مخار گرایش به پایین تر اعالم  که پاسخ به این سوال با  به نظر می رسد 

ک، مســکن و ...(    ک، پوشــا که به هزینه خانوارها )در بخش های خورا از ســوی دیگر با اشــرافی 
که هزینه ها باید بیش از پاسخ ها اعالم شده باشد. داریم می دانیم 

با توجه به ذکر نکات فوق، این جدول سمت وسوی فقر را در محالت هدف نشان می دهد.  
کمتر هزینه داشته اند، در محله باغ نشاط 42 درصد    که 2 میلیون تومان و  ازجمله خانوارهایی 

و در محله هادی آباد 7۳ درصد بوده است.
نتیجه اینکه از این جدول به حدود استطاعت مالی خانوارها دست می یابیم و این نکته   

که قرار اســت بخشــی از آن ها متکی به اســتطاعت مالی خانوارها باشــد،  ح هایی  را در طر
مدنظر قرار می دهیم.

کوتاه مدت ممکن نیســت و بایــد آن را در برنامه های    کردن ســایه شــوم فقــر، در  کم رنــگ 
کرد. میان مدت )۳ تا 5 سال( و بلندمدت )5 تا 10 سال( دنبال 

کوشش در صدور سند مالکیت رسمی ج- 

جدول 11- نحوه تصرف و نوع سند مالکیت در محالت هدف تابستان 1۳99  

نام محله
نوع سند مالکان )درصد(نحوه تصرف واحد مسکونی )درصد(

قولنامه ایرسمیمستاجرمالک

80/719/۳90/010/0هادی آباد

88/012/062/0۳8/0باغ نشاط

79/021/01۳/087/0آزادگان

67/0۳۳/065/0۳5/0مهاجرانی

6/79۳/۳-100/0نصرت آباد

منبع- محاسبات تحقیق  

کــه در دســت داشــتن ســند مالکیت رســمی، امــکان بهره منــدی از تســهیالت مختلف  از آنجایــی 
ازجمله دریافت وام از بانک را فراهم می سازد، موردتوجه دارندگان سند قولنامه ای است.
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گرو همکاری نزدیک  بین ارگان های ذی ربط است. بیش از همه باید در  رفع این مشکل بیشتر در 
ک، زمینه مساعد را فراهم آورد. سازمان ثبت اسناد و امال

گونی ابراز شده است، ولی درمجموع، صدور اسناد رسمی موجب  گونا گرچه در این مورد نظرات  ا
کنان خواهد شد. آسایش خاطر و دلبستگی بیشتر سا

در درجه نخست نصرت آباد و پس از آن آزادگان بیش از سایر محالت درگیر این نکته هستند.

د- افزایش امنیت:

جدول 12- میزان برخورداری از امنیت نسبی  

نام محله
درصد برقرای امنیت نسبی

وجود نداردوجود دارد

44/755/۳هادی آباد

۳8/062/0باغ نشاط

۳1/069/0آزادگان

58/042/0مهاجرانی

44/255/8نصرت آباد

منبع- محاسبات تحقیق  

کنان اثر مثبت  که باال بردن امنیت نســبی به طور مستقیم روی آرامش و آسایش سا بدیهی اســت 
کمک شایان توجهی می کند. اهم آن  دارد. از ســوی دیگر برقراری امنیت، به رشــد و توســعه محله 

از طریق استقرار پاسگاه های انتظامی و یا تقویت نیروی آن ها قابل تامین است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
کالبــدی آن تنهــا ســرپناه  های ســریع برپاشــده روی زمیــن متعلــق بــه  حاشیه نشــینی بــه مفهــوم 
دیگران واقع در حاشیه شهرها را در برمی گیرد، لذا برای همه موارد مشهود در جهان سوم مفهوم 
درستی نیست. مسکن ناهنجار، خانه  های یک شبه برپا شده یا حاشیه نشینی همه مترادف هم 
کلی این شــیوه ســکونت در اســتان عبارت اند از: ساخت وســاز  به کاربرده شــده  اند. مشــخصه  های 
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خودروی و غیرقانونی، عدم رعایت اصول فنی و استانداردها، بهره  مندی ناچیز از خدمات، سطح 
گســترده،  کم درآمد، اشــتغال غیررســمی و بیکاری  گروه هــای  کاربری  هــای موردنیــاز، وجــود  نــازل 
کمبــود نظارت بــر آن ها. مهم تریــن نتیجه این پژوهــش لزوم جدی  نبــود ســنخیت با بقیه شــهر و 
تغییــر نگرش مدیران نســبت به مســائل حاشیه نشــینی اســت. نــگاه از باال به پایین و یــا مبتنی بر 
کــه تصاویــری ایســتا از واقعیت موجــود ارائــه می دهنــد، نمی تواند  تحقیقــات موضعــی و محــدود 
کنین را موجب  مبنــای تصمیم گیری درســت باشــد. این شــیوه، تعامــل و همــکاری متقابل با ســا
نمی شــود و درنتیجــه عوایــد مورد انتظار حاصل نشــده، مشــکالت باوجود صــرف بودجه، بر جای 

خود باقی خواهند ماند.
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چکیده1
تامیــن مالــی همــواره یکــی دغدغه  هــای اصلــی در فراینــد ساخت وســاز و نوســازی شــهرها بــوده 
اســت. این پژوهش در پی تدوین الگوی تامین مالی برای نوســازی بافت  های فرســوده با رویکرد 
کاربردی به شمار  سیاســت  گذاری تامین مالی مسکن شــهر قزوین است و ازلحاظ هدف، تحقیقی 
گرداوری شدند. پس از مرور ادبیات تحقیق،  می  آید. داده  ها به دو شیوه »کتابخانه ای و میدانی« 
کمی موردبررســی  روندهــای موجــود ساخت وســاز و تامین مالی مســکن در شــهر قزوین به صورت 
کمک روش »داده   بنیاد« و با اســتفاده از ابزار »مصاحبه عمیق« داده  های  گرفتند و ســپس به  قرار 
گرداوری شــدند و در ســه فاز مختلف ولی بهم پیوسته، از  دســت اول برای تدوین الگوی موردنظر 
گرفتند. بر اســاس  کدگذاری انتخابی« مورد تحلیل قرار  کدگذاری محوری و  طریــق »کدگذاری باز، 
یافته  هــای تحقیــق، یک الگوی مناســب بــرای تامین مالی نوســازی بافت  های فرســوده با رویکرد 
که در آن عالوه بر مقوله تامین مالی برای  سیاست  گذاری تامین مالی مسکن شهر قزوین ارایه شد 
کمبود منابع مالی؛  نوســازی بافت فرســوده قزوین به عنوان مقوله محوری )شــامل مقوالت فرعِی 
کالن دیگر مقــوالِت مربوط به این حوزه  مدیریــت نامناســب در جذب و هدایــت منابع(، با نگاهی 
نظیر شرایط عّلی )شامل 2 مقوله فرعی و 41 مفهوم(، شرایط زمینه  ای )شامل 2 مقوله فرعی و 85 

1-  دکتری اقتصاد، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

تدوین الگوی تامین مالی برای نوسازی بافت  های فرسوده

با رویکرد سیاست  گذاری تامین مالی مسکن شهر قزوین

تدوین الگوی تامین مالی برای نوسازی بافت  های فرسوده 

راح  اهلل بیات1
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مفهوم(، شــرایط مداخله  گر )شــامل ۳ مقوله فرعی و 51 مفهوم(، راهبردها )شامل ۳ مقوله فرعی و 
94 مفهوم( و پیامدها )شامل ۳ مقوله فرعی و 94 مفهوم( نیز معرفی شدند.

کلیدی: تامین مالی، بافت فرسوده، شهر قزوین، الگوی تامین مالی، نوسازی واژه های 

مقدمه
در محیط های شهری، دیدن بخش  های فرسوده آن آزاردهنده است. فرسودگی بافت  ها و عناصر 
کمبود  درونــی آن می توانــد بــه علــت قدمــت بناها و یا ضعــف و فقدان برنامه توســعه شــهری و نیز 
ک برای نوســازی و یا بهســازی  نظارت فنی از یک ســو و یا عدم توانایی و تمکن مالی صاحبان امال
کن به  آن هــا از ســوی دیگــر بــوده باشــد. از طرف دیگر، نقــل مکان صاحبــان اصیل و اولیه ایــن اما
ســمت نقــاط مدرن شــهری و جایگزین شــدن افــراد جدیــد و مهاجران با ســطح پایین تــر درآمد از 
شــهرها و روســتاهای مختلف در این محله ها ســاختار اجتماعی و تجانس جمعیتی این محله ها 
کنان و مالکان آن ها، امکان نوســـازی توســـط  را دگرگــون می نمایــد. ایــن بافت ها بـــه دلیل فقر ســا
مالکان را نداشته و سرمایه گذاران نیز انگیزه  ای جهـت سرمایه گذاری در آن ندارند )آیینی، 1۳90(.

ح هســتند ازجمله اینکه: ادامــه وضع موجود  بــر این اســاس پرســش های عمومی مهمــی قابل طر
چــه معضالت بیشــتری را در آینده برای محیط های شــهری ایجاد می نمایــد؟ آیا این بافت ها را به 
حــال خــود بایــد رها نمود؟ در غیــر این صورت چگونه می تــوان این بافت های فرســوده را مرمت و 

نوسازی نمود؟

که تا قبل از جنگ جهانی دوم بهسازی و مرمت  با نگاهی به ادبیات موضوع می  توان اذعان نمود 
بافت هــای فرســوده شــهری به طــور مجــزا از بناهــای تاریخــی و به عنوان عنصر شــهری زنــده و پویا 
گوبینو آشــکارا به مرمت،  کنگره  موردتوجه قرار نگرفته بود تا اینکه در ســال 1960 برای اولین بار در 
حفاظت و به ســازی بافت های فرســوده شهری توجه شد )نصر 1۳95، ص 18۳(. فلسفه این نوع 
کالبدی شهر بلکه احیای تمامیت وجودی شهرها است. این احیا از  نگرش نه فقط اصالح فضای 
یک سو افزایش ارزش افزوده اقتصادی در محله های موردنظر شهری را به وجود می آورد و از سوی 
که درنهایت منجر به  کلی یک شهر را رقم می زند  دیگر بهبود وضعیت عدالت اجتماعی در محیط 

رفاه اجتماعی و توسعه پایدار در آن شهر می شود.

که ســهم اســتان قزوین در آن بیش  در ایــران بیــش از هفتاد هزار هکتار بافت فرســوده وجود دارد 
کالبدی فرســوده معضل  از 500 هکتــار اســت. تامیــن مالــی ســاخت و نوســازی ایــن حجــم وســیع 
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کافــی و نیز ناســازگار در مواجه با  گذشــته اقدامات متعــدد، اما نا بســیار بزرگــی اســت. در یــک دهه 
گرچه قانون حمایت از احیا، بهســازی و نوســازی  این موضوع به عمل آمده اســت. به عنوان نمونه 
کارآمد شــهری در تاریخ 1۳89/10/12 به تصویب مجلس شــورای اســالمی  بافت های فرســوده و نا
کشور شــروع شده بود  ح بزرگ مســکن مهر در سراسر  رســیده اســت، لیکن ســه ســال قبل از آن طر
کید بر  کلــی آن مغایرت هــای قابل توجهــی بــا قانون مذکور داشــت. درواقع مســکن مهــر تا کــه روح 
گذاری زمین های اطراف شــهرها و ســاخت مســکن در مناطق پیرامونی به منظور حذف قیمت  وا
کشور داشت و این در حالی بود  کوچک در  زمین در بهای تمام شــده مســکن در شــهرهای بزرگ و 
ح های وســیع  گذاری به این نوع طر که اراضی قابل توجهی در محله های بافت فرســوده قابلیت وا
کاهش قیمت مسکن و برخورداری افراد  که باهدف  مسکن سازی را داشتند. نتیجه این سیاست 
کنار بار مالی وســیع و  کم درآمــد از مســکن در ایــران طراحــی شــده بود رضایت بخــش نبود؛ زیــرا در 
کالن عمال برنامه ای برای احیاء بافت های فرســوده شــهری انجام  فشــار تورمــی در ســطح اقتصــاد 
نگرفت. آثار این سیاست در شهر قزوین پیدایش شهر اقماری مهرگان با تحمیل هزینه های باالی 
عمومی و اجتماعی و فرهنگی شهری توام با استمرار معضل بافت های فرسوده مناطق قدیمی در 

هسته های اصلی شهر قزوین بوده است.

گرفت  ح مســکن مهر انجام  کار آمدن دولت تدبیر و امید، مخالفت های رســمی با ادامه طر با روی 
گرفت. یکــی از آن ها مطابق ماده  و دو برنامــه جدیــد در حوزه مســکن و شهرســازی موردتوجه قرار 
16 قانون مصوب 1۳89 مذکور موضوع ســند ملی راهبردی احیاء، بهســازی و نوســازی بافت های 
ح  که در ســال 1۳9۳ بــه تصویب هیــأت دولت رســید. دیگری طر کارامــد شــهری بــود  فرســوده و نا
ساخت مسکن اجتماعی در همان سال بود. اجرای هر یک از این برنامه ها می توانست تحولی در 
گونه نشده است و یکی  کنون این  که متاسفانه تا ســاخت بافت های فرسوده شــهری ایجاد نماید 

از علل مهم آن مشکل تامین مالی این بافت ها ازجمله در شهر قزوین است.

هــدف اصلــی تحقیــق، شناســایی و طراحــی الگــوی تامیــن مالــی ســاخت مســکن در بافت هــای 
فرســوده شــهر قزوین اســت. بــر این اســاس پژوهش حاضــر در پی مطالعــه ابزارهای موفــق تجربه 
شــده در نقــاط مختلــف دنیــا در تامین مالی ســاخت بافت های فرســوده اســت. همچنین در این 
تحقیق پژوهش های داخلی و خارجی پیرامون شــیوه های تامین مالی ســاخت مسکن در مناطق 
مختلف موردتوجه قرار می گیرد. در این راستا پژوهش حاضر حاوی معرفی ابزارهای مالی متداول 
و متعــارف برای ســاخت مســکن و نیــز ابزارهای نوین و اســالمی مالی اســت. هر یک از ایــن ابزارها 
می تواند ظرفیت های خاصی داشته باشند و بسته به نتایج تحقیقات میدانی یک یا مجموعه ای 
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گزارش های مربوطه بررســی خواهد شــد می توانند در ســاخت مســکن در بافت های  که در  از آن ها 
که  فرســوده شــهر قزویــن موثــر واقــع شــود. نهایتا ایــن تحقیق در پی پاســخ به این پرســش اســت 
الگوی مناسب تامین مالی برای نوسازی بافت  های فرسوده با رویکرد سیاست  گذاری تامین مالی 
مسکن شهر قزوین چگونه است؟ و لذا بخش  های بعدی پژوهش در راستای پاسخ به پرسش یاد 

شده تنظیم شده  اند.

مبانی نظری و پیشینه
که از  بافــت، بــه مجموعــه به هم پیوســته از عناصر تشــکیل دهنــده در یک مجموعه ســکونتگاهی 
که در آن ســکونت مفهومی فراتر از مسکن بوده  طریق راه به هم پیوند خورده اند، اطالق می شــود 
و عناصــر تبعــی خدماتی و نیز نظام دسترســی بین واحدهای مســکونی را نیز شــامل می شــود. لذا 
کــه از بافت فرســوده صحبت می شــود، فقط چهره مســتهلک مجموعه مســکونی نیســت،  زمانــی 
ک  بلکــه موضــوع ســکونتگاهی یــک منطقه دچار آســیب های جدی شــده اســت. درواقع اســتهال
کاالهای بادوام مصرفی در طول  ک سرمایه های تولیدی و یا  کن به مثابه استهال ساختمان ها و اما
که  زمــان نســبتا طوالنی تــر بــه ســراغ آن ها رفتــه و در اصطالح فرســودگی آن هــا را به وجود مــی آورد 
گی های اساســی آن اســت. لذا در مبحث بافت فرســوده  کاهش ارزش اقتصادی این دارایی از ویژ
کاهش ارزش اقتصادی واحدهای مســکونی صاحبان  کاهش قابلیت ســکونتگاهی و هم با  هم با 

این دارایی مواجه هستیم.

کالبد و عملکرد است. بخش هایی از بافت های  َ هر بافت شهری متشکل از دو بخش اصلی  اصوال
شهری که کیفیت کالبدی و کارکردی آن ها کاهش یافته یا منحل شده است، بافت فرسوده نامیده 
می شــود. فرســودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت 
فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می  آید. همچنین فرسودگی بر دو نوع است: فرسودگی نسبی 
کالبد یا  که در یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی  کامل. فرســودگی نســبی، فرســودگی اســت  و 
فعالیت رخنه می کند و به دنبال خود باعث فرســودگی نســبی فضای شــهری می شــود فرســودگی 
کالبد  کرده و لذا فرسودگی یا در  کالبد و فعالیت آن رخنه  کامل، در هر دو عنصر فضای شهری یعنی 

کالبد و فعالیت بروز می کند )نصر، 1۳95(. و یا در فعالیت و یا در ترکیبی از 

کاربری ها شهری شامل خدمات شهری و بهبود  درمجموع بهسازی شهری عمدتا به اصالح حوزه 
دسترسی های شهری گفته می شود و هرگاه واحدهای مسکونی نیز مشمول فرایند اصالح قرار گیرد، 
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درواقع ما با موضوع نوســازی مناطق شــهری مواجه هســتیم. بر اساس مطالعات دفتر راهبردی و 
ح های بازآفرینی، شــرکت مادر تخصصی عمران و بهســازی شــهری ایران )1۳92(، شهر  هدایت طر
گی  های آن ها برحسب ماهیت  ، موقعیت و  که ویژ قزوین از ســه نوع بافت فرســوده برخوردار اســت 

جمعیت عبارت اند از:

1- بافت فرسوده تاریخی: با مساحت تقریبی 405 هکتار در مقیاس 17 محله، 6 ناحیه و با استقرار 
در مناطــق ۳ و 1 و بــا میــزان جمعیتــی معــادل 1796۳ خانــوار و 71854 نفــر. 2- بافــت فرســوده 
حاشــیه ای: بــا مســاحت تقریبــی 79 هکتار در مقیاس 9 محله واقع در نواحــی 2 و ۳ از منطقه ۳ با 
میزان برخورداری از 6۳۳۳ خانوار و 2۳212 نفر جمعیت. ۳- بافت فرســوده با هســته روستایی: با 
مساحت تقریبی 20 هکتار، در مقیاس یک محله واقع در ناحیه 1 از منطقه 5 با میزان برخورداری 
از 6067 نفــر جمعیــت و 1476 خانــوار. نقشــه های زیــر موقعیــت بافت هــای فرســوده )تاریخــی، 
حاشــیه ای و روســتایی( را برحســب محالت، نواحی و مناطق بیان می دارد.1 جدول شماره )1( نیز 

میزان جمعیت این فضاها را برحسب محالت معلوم می دارد.

گانه )محالت، نواحی، مناطق(   تصویر 1- بافت های فرسوده سه 

ح جامع تجدیدنظر مهندسین مشاور شهر و برنامه ارائه شده است. کالبدی بر پایه طر 1-  محدوده تقسیمات 
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جدول 1- میزان جمعیت مستقر در بافت های فرسوده به تفکیک محالت  

جمعیت پیش بینی شده در افق طرحبافت فرسودهمحلهناحیهمنطقه
7756تاریخی2
8617تاریخی3
3233تاریخی4

19606
2696تاریخی1
7770تاریخی2
4235تاریخی3

14701
3374تاریخی1
4692تاریخی2
6832تاریخی3

14898
2987حاشیه اي1
5036تاریخی3
3458تاریخی5

11481
1525حاشیه اي54

5178تاریخی1
3211تاریخی2

8389
4552تاریخی1
4958تاریخی2
2994تاریخی4
2199حاشیه اي5

14703
3407تاریخی1
4157تاریخی2
3618تاریخی3
235تاریخی4
5353تاریخی5
1063تاریخی6

17833
8759روستایی511

111895

جمع کل ناحیه 1

جمع کل ناحیه 2

جمع کل ناحیه 3 

جمعیت کل مستقر در بافت هاي فرسوده شهر

1

2

3

3

1

2

3

4

1

جمع کل ناحیه 1

جمع کل ناحیه 2

جمع کل ناحیه 3

جمع کل ناحیه 4
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تصویر 2- نظام ساختاری محالت بافت   فرسوده تاریخی در سطح تقسیمات محله  

تصویر ۳- نظام ساختاری محالت بافت   فرسوده تاریخی در سطح تقسیمات ناحیه  
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گرفته و می تواند  که در زمینه تامین مالی بافت های فرســوده انجام  کارهــای علمــی  از جدیدتریــن 
کمک نماید، پژوهش ارزشــمند نورینگ )2019( تحت عنوان »مشــارکت در  به موضوع پروژه حاضر 
دارایــی عمومــی ارابه جدید نوســازی شــهری و تامین مالی بافت های فرســوده« اســت. از نظر وی 
کتابخانه، ایستگاه اتوبوس، پارک، محل بازی  مشارکت در ایجاد دارایی عمومی همچون تاسیس 
کــودکان و امثالهم می توانــد موجبات رونق اولیه در بافت فرســوده و ترغیب مالکان و بخش  بــرای 
گردد. ولی ایجاد این زیرســاخت ها خود  خصوصی به ســرمایه گذاری در این مناطق و بازســازی آن 
که به جای  که وی به این موضوع پرداخته است. ایشان پیشنهاد می کند  نیاز به تامین مالی دارد 
صــرف دارایی هــای عمومی در نوســازی شــهر، ابتدا شــرکت هایی با این دارایی ها تاســیس شــود و 
سپس درآمد و سود این شرکت های بزرگ در راه نوسازی شهر استفاده شود. مدیریت شرکت های 

مذکور با دارایی عمومی به خود مالکان سپرده می شود.

کشورهای مختلف  به هرحال لزوم پیدا نمودن ابزارهای مالی مناسب مسکن دغدغه پژوهشگران 
است؛ چه پیشرفته و چه فقیر و درحال توسعه بر این اساس ارمیلوف )2019( به معرفی مکانیزم ها 
کشورهای مختلف پرداخته است و به کارگیری آن ها در روسیه را  و ابزارهای تامین مالی مسکن در 
موردبررسی قرار داده است. ایشان الگویی را برای تامین مالی مسکن در روسیه پیشنهاد می نماید 
کــه البتــه امــکان بومی ســازی این مــدل در ایــران و در قلمرو مکانی اســتان قزوین نیز قابل بررســی 
که روســیه نیاز به یک سیستم نوین مالی تامین در بازار  اســت. نکته مهم در دیدگاه وی آن اســت 
گیری  کلی سیســتم داشته باشــد تا امکان عملی در بکار  که در اجرا ســازگاری با ارکان  مســکن دارد 
که روســیه نیاز به تاســیس پلتفورم صندوق تامین انبوه مالی  کید می کند  داشــته باشــد. ایشــان تا
کارایی تامین  که این پلتفورم به صورت الکترونیکی در بازار وام مسکن روسیه باهدف افزایش  دارد 
که آن در ارتباط  مالی بازار مســکن فعال شــود. نقش این پلتفورم در شــکل )1( مشــاهده می شــود 
هماهنگ و سازگار باسیاست های بانک مرکزی فدراتیو روسیه، فعالیت شبکه بانکی، شرکت های 
بیمــه، بیمه هــای دولتی، صندوق های ضمانــت، بانک های رهنی، صندوق بازنشســتگی، برنامه 

و بودجه دولتی و ذینفعان مستقیم ساخت مسکن مثل مشتریان و سازندگان موردتوجه است.
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شکل 1- صندوق تامین انبوه مالی  

که اشــکال تامین مالی مســکن بســته به حجــم فعالیت موردنظر مشــخص  کیــد می  کنــد  ایشــان تا
شــود؛ مثال برای شــرکت های بزرگ ســاختمانی باید از روش های تامین اعتبار پروژه اســتفاده شود 
کوچک تر، تامین اعتبار سهام با حساب  های سپرده  گذاری پیشنهاد می  شود. و برای شرکت های 

گرفتن انواع مختلف وام های مســکن  در تحقیقــی دیگــر ارمیلــوف و نیکرریــازوف )2018( با در نظــر 
کشــورها هســتند. بر این اســاس در  در پــی تعییــن مطلوب تریــن آن ها در قلمرو شــرایط اقتصادی 
کشور ایاالت متحده، آلمان، انگلیس و  این مطالعه به تجزیه وتحلیل مقایسه ای از تجربیات چهار 
که ایجاد و  کار آن ها نشان می دهد  روســیه در تامین مالی رهنی مســکن پرداخته می شــود. نتایج 
کارایی در سیستم های تامین مالی بازار مسکن بهبود  توسعه مشارکت های مالی باعث می شود تا 
که نیــاز به خرید  یابــد. همچنیــن به کارگیری سیســتم پس انداز ســاخت مســکن برای شــهروندانی 
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کننده بر این اســاس بانک هــا می توانند  مســکن بــا صرفــه و مناســب دارند فرایندی اســت تعییــن 
کوتاه مدت،  بــا ارائــه وام هــای مختلــف )به عنوان مثــال وام های مصرفــی و غیره( بــرای یــک دوره 
کنند و ســپس مابقی پــول را به صــورت وام هــای آزادتر و با شــرایط بهتر  کســب  از ایــن منابــع ســود 
به عنــوان وام مســکن در اختیــار پس اندازکنندگان قــرار دهند. لذا پول دریافت شــده از طریق این 
پس اندازهــا می توانــد درآمدهــای اضافی را برای صاحبان حســاب به ارمغان بیــاورد. همچنین در 
این مطالعه اســتفاده از مکانیســم مدل تامین مالی خودگردان متوازن اثبات شــده اســت. ضمن 
که ابزارهــای مالی بازار مســکن با توجه بــه درجه اولویت  اینکــه بررســی های آن هــا نشــان می دهد 
که وام های رهنی برای خرید ملک مورداســتفاده قرار می گیرد، در  تقســیم بندی شــوند. به طوری  
کــه متقاضی زمان  که سیســتم پس انداز ســاخت مســکن زمانی مورد اســتفاده قرار می گیرد  حالــی 

کافی برای پس انداز و انباشت پول داشته باشد.

از ســوی دیگر تحقیق باارزشــی توســط ناهیدالزمان )2012( برای دریافت رســاله دکتری از دانشگاه 
کلمبیا تحت عنوان »تامین مالی مسکن فقرای شهری از منظر حکمرانی یکپارچه« انجام  بریتیش 
که در تامین  گرچه به بافت های فرسوده مربوط نمی شود ولی از آنجایی  گرفته است. این تحقیق 
بافت فرسوده شهر قزوین ما مواجه با مردمی با سطوح پائین درآمدی هستیم نتایج این تحقیق 
کم توان در ســرمایه گذاری مســکن در  بخصــوص در زمینــه سیاســت گذاری و نحوه مشــارکت مردم 
ک بخــش مهمی از  ایــن بافت هــا می توانــد مفیــد باشــد. ایشــان بــا تمرکز بــه وضعیــت مالی اســفنا
کا و اینکه عمده ســکونت ها در این شــهر  جامعه شــهری بنگالدش و بخصوص پایتخت آن شــهر دا
کم درآمد شــهری در آرزوی داشــتن خانه مناســب هســتند به  به صورت اســتیجاری اســت و طبقه 
خ شهرنشــینی  کشــور و پیش بینی افزایش نر جمعیت رو به رشــد شــهری در دهه های اخیر در این 
گروه  که این  توام با افزایش تعداد فقرای شــهری می پردازد. مســئله اصلی تحقیق ایشان آن است 
جمعیتی قادر به استفاده از سیستم های متعارف مالی برای تامین مسکن، اعم از خرید خانه و یا 
تامین اجاره های خود، نیستند. راهکار ایشان برای تامین مسکن این افراد توجه به ظرفیت های 
اجتماعی برای غلبه بر این مشــکالت اســت. ایشــان به عنوان شــاهد به موسسات مالی غیررسمی 
که با پرداختن به شیوه های بسیار ساده ازجمله »تعاونی پس انداز  محلی در بنگالدش می پردازد 
کم درآمد و فقیر بســیار موفق بوده  ســالم« توســط افــراد محله هــا و مناطق در تامین مســکن افــراد 
کرده اســت. نظریه  اســت و موجبات تحســین و تشــویق برنامه اســکان ســازمان ملل را نیز فراهم 
اصلــی ایشــان با توجه به مشــکالت مذکــور و نیز ظرفیت هــای مالی اجتماعی قابل توجه مشــارکت 
که در سطح ملی خود را به صورت یکپارچه نشان دهد.  دادن مردم در امر حکمرانی مسکن است 
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کشــور در حمایت از مدل  یکپارچگــی بــه مفهــوم نحــوه تعامل دولت و بخــش مالی رســمی در این 
که موفقیت  کید می کند  کم درآمد اســت. البته ایشــان تا کســب وکار اجتماعی تامین مســکن افراد 
کســب وکار در تامیــن مالی مســکن در درجــه اول ایجــاد دگرگونــی در تفکرات  ایــن مــدل اجتماعــی 
کم درآمد اســت، به نحوی که الزم اســت ذهنیت ســرمایه گذاری جایگزین ذهنیت  اقتصــادی افراد 

بی توجهی و بی مواالتی این طبقه از افراد جامعه بشود.

کلینهانــس )2012( بــا توجــه بــه عدم تعــادل بین عرضه و تقاضای ســاخت مســکن و نیاز به  دال و 
که به دلیل بی ثباتی منابع درآمدی دولت های محلی )کشش ناپذیری  کافی معتقدند  منابع مالی 
کســب شــده توســط شــهرداری( و از  خ عوارض بر درآمد  کدهــای درآمــدی و اثــر معکوس افزایش نر
طــرف دیگــر رشــد تقاضا برای اینگونــه خدمات دولت های محلــی، چاره ای جــز رو آوردن به منابع 

بخش خصوصی نداشته باشند.

این رویکرد در تحقیق فاســتر )1995( هم قبال دنبال شــده بود و ایشــان نیز با اشاره به نقش بخش 
که دولت ها به دلیل نوسانات اقتصادی  که در شرایطی  خصوصی در پروژه های شهری ذکر می کند 
و محدودیت هــای منابــع مالــی ناتــوان از ایجــاد فضاهــای خدماتــی هســتند، ســرمایه های بخش 
کاربری های خدماتی شهری  خصوصی به خوبی می تواند ضمن ایجاد سود، به نوسازی و افزایش 

کند. کمک 

که در ســال های اخیر انجام  یکی از بررســی های ســودمند در موضوع تامین مالی اســالمی مســکن 
کار مشــترک اقبــال و روی )2018( اســت. ایــن پژوهش تحت  گرفتــه اســت، بــدون شــک متعلق به 
عنوان تامین مالی اجتماعی اســالمی نوآورانه برای تامین اعتبار مالی ُخرد جهت ســاخت مســکن 
بــه دنبــال یــک راه حل عملیاتی در تامین مســکن مناســب اجتماعی برای جوامع اســالمی اســت. 
کشــورهای عضو ســازمان  که تامین اعتبار مالی ُخرد برای ســاخت مســکن در  آن ها بیان می کنند 
همکاری اسالمی )OIC( با سه چالش روبرو است: )1( بودجه مناسب، )2( عدم امکان تامین مالی 
به خاطر دالیل مذهبی یا دسترسی محدود مصرف کنندگان به خدمات مالی و )۳( محدودیت در 
کثر افراد  کشــورهای عضو ســازمان همــکاری اســالمی، ا حــوزه ریســک و قابلیت  هــای مدیریت. در 
کشــورهای  کم درآمــد اغلب به خدمات رســمی مالی دسترســی ندارند. شــکل )2( وضعیت نســبی 
که قصد اندازه گیری سطح  کشورهای غیر اسالمی را در شاخص های مختلفی  اسالمی در قیاس با 
کارت اعتباری و ســوابق پس انداز  شــمول خدمات مالی را دارند )مانند مالکیت حســاب، مالکیت 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی  که  در یک موسســه مالی(، نشــان می دهد. ما می بینیم 
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در هــر ســه معیــار نســبت بــه همتایان غیر اســالمی خود بدتر هســتند. بــه نظر می رســد بزرگ ترین 
کشــورهای عضــو ســازمان همکاری اســالمی و غیــر عضو در این ســازمان در شــاخص  شــکاف بیــن 
کشورهای اســالمی در طی سال های 2011 تا  گر چه  داشــتن حســاب در یک موسسه مالی اســت. ا
2014 پیشــرفت های زیادی در این شــاخص داشــته اند، ولی هنوز راه درازی در پیش دارند. در دو 
که  کارت اعتباری، جالب اســت  شــاخص دیگر، یعنی پس انداز در یک موسســه مالی و اســتفاده از 
کشــورهای عضو ســازمان همکاری اســالمی در بین ســال های 2011 تــا 2014 به هیچ وجه  وضعیــت 

بهبود نیافته است.

کشورهای غیر اسالمی   کشورهای اسالمی در قیاس با  شکل 2- وضعیت نسبی 

که  در خصوص ذینفعان حوزه ساخت وســاز و نوســازی بافت فرسوده در قزوین نیز به نظر می رسد 
غالب این ذینفعان مخصوصا مالکان ســاختمان های واقع شــده در بافت فرســوده شــهر، با انواع 
کافی میســر نباشــد و قبل  کافی و دسترســی  خدمات نوین مالی و نحوه بهره  مندی از آن ها اطالع 
از اجــرای هــر مکانیســمی بــرای تامین مالــی پروژه های بهســازی در این بافت ها، آمــوزش و ترویج 
جزییات مکانیسم موردنظر برای ذینفعان در این حوزه ضروری است. درهرصورت، شکل )۳( یک 
که از ابزاری  مکانیســم تامین مالی مســکن مطابق با موازین شرعی )اســالمی( را پیشنهاد می دهد 

نظیر صکوک در آن استفاده شده است.



323تدانش الگوی تامیش مالر برای کو اای باات وای ار ود  

شکل ۳- مکانیسم تامین مالی مسکن مطابق با موازین شرعی )اسالمی(  

همچنیــن ســاختار اوراق بهــادار برای تامین مالی مســکن بــر پایه اســتفاده از صندوق های وقف و 
قرض الحسنه برای افزایش اعتبار مالی و همچنین استفاده از این دو ابزار به عنوان واسطه گر مالی 

در شکل )4( پیشنهاد شده است.

شکل 4- ساختار اوراق بهادار برای تامین مالی مسکن بر پایه استفاده از صندوق های وقف و قرض الحسنه  
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آشــنا )1۳98( با تحقیقی تحت عنوان »منابع نوین مالی در نوســازی بافت های فرســوده و بررســی 
تجربه تامین مالی پروژه های توســعه شــهری در آمریکا« ضمن پرداختن به شیوه های تامین مالی 
کشــورها  که در این  کشــورهای توســعه یافته پرداخت و اذعان می دارد  مســکن در آمریکا به تجربه 
ترکیــب بــازار مســکن و بــازار ســرمایه و روش های اعطــای وام های رهنــی از روش هــای تامین مالی 
کشــورها نیز تخفیف مالیاتی و عوارض و تضمین بازپرداخت  مســکن فعال اســت. همچنین برخی 
وام های رهنی از طریق بیمه وام ها را مورداستفاده قرار می دهند. دراین بین اتحادیه اروپا نوآوری 
تامین مالی توســعه مســکن را به صورت های اســتفاده از وام ها، تضمین ها، ســرمایه گذاری مبتنی 
که می تواند با امتیازات و تقســیم ریســک  کاهش ریســک معرفی می کند  بر ســهام یا دیگر ابزارهای 
ترکیــب شــود تــا ســرمایه گذاری در پروژه هــای بزرگ را توســعه دهــد. همچنین دولت هــا می توانند 
کاهش ریســک و ترکیــب منابع مالی عمومــی موجود و منابع  ســرمایه گذاری خصوصــی را از طریــق 
کاهش  مالــی خصوصــی را از طریــق انگیزه ها ماننــد معافیت هــای مالیاتی، تضمین هــای یارانه ای 
کنند. از سوی دیگر تضمین قراردادهای پیش فروش پیش خرید و تاسیس  مالیات دارایی تشویق 
کره جنوبی و ایاالت متحــده، وام های رهنی و صندوق هــای آینده نگری  شــرکت های تضمینــی در 
کشور مالزی و تخصیص منابع آن در نوسازی، اعطای اختیار وضع مالیات های  ملی مانند برنامه 
که ایشان به آن ها  کشــورها هســتند  خاص به شــهرداری مانند برنامه اجراشــده در چین از تجارب 

توجه نموده است.

حســین  آبادی و تقوایــی )1۳90( تحقیــق جامع تــری بــا عنــوان »ارزیابــی روش هــای تامیــن مالــی 
پروژه های نوســازی بافت فرســوده شــهری ناحیه حمزه آباد منطقه 20 تهران« انجام دادند. آن ها 
در ابتدا شیوه های تامین مالی پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را به سه شاخص 
کردند. دو  کنین محلــه، عملکرد مدیــران شــهری و بازدهی اقتصــادی تقســیم  همــکاری بیــن ســا
گانه و با اســتفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS بررســی نمودند  شــاخص اول را به صورت جدا
 CAMFAR خ بازگشــت داخلی و با اســتفاده از نرم افزار و ارزیابی شــاخص ســوم را از طریق رابطه نر
انجــام دادنــد. مطابق شــاخص اول همکارهــای اجتماعی، تســهیالت بانکی، مشــارکت در پروژه، 
گرفتند. ازنظر شــاخص عملکردی فروش متری  فروش متری و انتشــار اوراق به ترتیب اهمیت قرار 
گذاری اوراق، مشــارکت در پروژه و تســهیالت  خانــه، ســاخت و تحویل1BOT، مشــارکت مدنــی، وا
خ بازگشــت داخلی،  گرفتند. باالخره با توجه به موضوع شــاخص نر بانکی در اولویت و اهمیت قرار 
اوراق مشارکت، فروش متری، BOT و تسهیالت بانکی از موسسات و بانک های محلی و مشارکت 

1- . Build Operator Transfer )BOT(
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گرفت. در پروژه ها به ترتیب در اولویت این نوع ارزیابی شاخص قرار 

نصــر )1۳95( بــا رویکــردی دیگــر و با تحقیقی تحــت عنوان ُجســتاری در ارزیابی اقدامات نوســازی 
بافت های فرسوده شهری ایران )در قیاس با تجارب نوسازی جهانی( در راستای توجه به اهداف 
کیــد بر پیچیدگــی موضوع  کیفــی و اســنادی ضمن تا توســعه پایــدار و بــا اســتفاده از روش تحقیــق 
نوسازی بافت های فرسوده، رسیدن به توسعه پایدار شهری از طریق نوسازی را به انجام اقدامات 
کالبدی، فرهنگی، حمل ونقل و شهرســازی منوط  متعــددی در حوزه هــای اجتماعی، اقتصادی، 
می دانــد و در حــوزه اقتصــاد بــه ســاماندهی و ایجــاد فضاهای تجاری با ســوددهی بــاال، همچنین 
گردشــگر و ایجاد بســترهای الزم برای ایفای نقشــی عمــده در اقتصاد  درآمدزایــی محله به وســیله 

کردن محله از رکود اقتصادی توجه دارد. ج  شهری خار

زاهدی محبوب )1۳9۳( در پایان نامه خود تحت عنوان »بررســی رویکردهای مشــارکتی در تامین 
که تامین این منابع با  که از آنجا  کید می کند  منابع مالی پروژه های بافت های فرسوده شهری«، تا
حجم منابع در اختیار دولت و نهادهای عمومی امکان پذیر نخواهد بود، لذا به کارگیری شیوه های 
مشارکتی در تامین منابع مالی در راستای جذب سرمایه های خرد مردمی و سرمایه گذاران بخش 
خصوصــی نقــش مهمی در اجــرای پروژه های مربوطه ایفا می نماید. ایشــان با اســتفاده از تکنیک 
سوات و به کارگیری روش های تحلیل چند معیار )GAM( و سلسله مراتبی )AHP( باهدف معرفی 
بهینه ترین شــیوه مشــارکتی تامین منابع مالی و ارائه راهکارهای مناســب افزایش مشــارکت مردم 
که شــیوه تامین مالی از طریق ســرمایه گذاری  و بخــش خصوصــی می پــردازد و نتیجه گیری می کند 
بخش خصوصی، مشــارکت پذیرترین شــیوه است و پس از آن تعاونی نوسازی، سهامداری پروژه و 

اوراق مشارکت در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

پــس از شــناخت اجمالــی از وضعیــت عمومــی بــازار مســکن، الزم اســت بــه مبانــی شــکل گیری 
که از مهم ترین آن ها وضعیت اعطای تســهیالت مسکن است.  ســرمایه گذاری در مســکن بپردازیم 
منبع اصلی و مرکزی شــناخت ما از این موضوع تامین مالی مســکن توسط بانک مسکن به عنوان 
کشــور و نیز شــهر  کل  مهمتریــن و شناخته شــده ترین تشــکیالت مالــی تخصصی تامین مســکن در 
قزوین اســت. همکاری بســیار مطلوب مدیریت و سرپرســتی بانک مســکن اســتان قزوین و بانک 
مرکــزی اطالعــات بســیار ارزشــمندی را از رونــد و نحوه تامین مالی مســکن و بخصــوص بافت های 

که در قالب دو جدول و دو نمودار زیر نشان داده می  شود. گذاشت  فرسوده در اختیار ما 
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جدول 2- تسهیالت اعطایی بافت فرسوده در شهر قزوین از ابتدای سال 1۳89 تا اسفند ماه 1۳98  

مبلغ به میلیون ریالتعدادشاخصسالردیف

11۳89
27121۳,516بافت فرسوده

11,9565,951,157کل تسهیالت

21۳90
5761۳۳,050بافت فرسوده

12,1162,767,568کل تسهیالت

۳1۳91
519102,812بافت فرسوده

9,1۳72,010,0۳1کل تسهیالت

41۳92
167۳6,861بافت فرسوده

16,5864,056,940کل تسهیالت

51۳9۳
12829,271بافت فرسوده

17,9574,716,780کل تسهیالت

61۳94
61102,640بافت فرسوده

9,4722,565,574کل تسهیالت

71۳95
17599,۳41بافت فرسوده

7,26۳2,۳11,285کل تسهیالت

81۳96
۳16181,۳15بافت فرسوده

7,۳7۳2,901,40۳کل تسهیالت

91۳97
27۳195,۳57بافت فرسوده

8,81۳۳,۳26,074کل تسهیالت

101۳98
412264,091بافت فرسوده

10,0044,27۳,187کل تسهیالت

ماخذ: بانک مسکن  
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کل تسهیالت اعطایی طی سال های 89 تا 98   نمودار 1- درصد تعداد تسهیالت اعطایی بافت فرسوده به 

جــدول ۳- اقســاط تســهیالت اعطایــی بافت فرســوده در شــهر قزوین از ابتــدای ســال 1۳89 تا اسفــــــندماه 1۳98   
)مبالغ به میلیون ریال است(

متوسط اقساطمبلغ قسطتعدادسالردیف

11۳89---

21۳90---

۳1۳91---

41۳92---

51۳9۳1152,80424

61۳946097,4891,625

71۳9515244,454292

81۳9627752,۳86189

91۳972۳278,26۳۳۳7

101۳9841212,691۳1
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نمودار 2- متوسط اقساط تسهیالت مربوط به بافت فرسوده طی سال های 1۳9۳ تا 1۳98 )ماخذ: بانک مسکن(  

روش  شناسی
کلــی ایــن پژوهــش در بخــش میدانــی، نظریــه داده بنیاد اســت. روش پژوهــش نظریه داده  روش 
که  ح پژوهش، روش شناســی نســبتا جدیدی اســت  کیفی اســت. این طر ح پژوهش  بنیاد یک طر
کشــف نظریه داده بنیاد ارائه شد.  کتاب  گلیزر و اشــتراوس در  نخســتین بار در ســال 1967 توســط 
کوربین )1990( نظریه داده بنیاد را چنین تعریف می کنند: »نظریه برخاســته از داده ها  اشــتراوس و 
عبارت است از آنچه به صورت استقرایی از مطالعه یک پدیده حاصل می شود و نمایانگر آن پدیده 
کشــف می شــود، توســعه داده می شــود و صحت وســقم آن  که طی آن نظریه  اســت. بدیــن معنــی 
از طریــق جمــع آوری نظام یافتــه داده ها و تحلیــل داده های مربــوط به آن پدیده موردبررســی قرار 
می گیــرد؛ بنابرایــن، جمع آوری اطالعــات، تجزیه وتحلیل و نظریه در یک رابطه متقابل و دو ســویه 

با یکدیگر قرار دارند«.

که بــا یک پدیده  همچنیــن بــه اعتقــاد بــازرگان، نظریه برخاســته از داده هــا را می تــوان در مواردی 
کنده  کنشــی، فرآیند محور و مبتنــی بر تجربیات پرا زنــده ســروکار داریم و این پدیده دارای ماهیت 
یکســری از افراد در مورد یک پدیده بود، بکار برد. درواقع، اســتفاده از نظریه برخاســته از داده ها، 
ایجاد یک نقشــه جامع از تجربیات افراد در مورد یک پدیده فرایندی اســت )یزدانی،1۳91، 161(. 
کــردن رویکرد اســتقرایی در پژوهش اســت )دانایی فرد،1۳84(.  لــذا هدف این اســتراتژی، پررنگ 
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کیفی  گفت نظریه داده بنیاد، رهیافتی اســت برای بررســی نظام مند داده های  درنهایــت می توان 
)نظیــر مصاحبه هــای پیــاده شــده و پروتکل هــای مشــاهده ها( باهــدف تولیــد نظریــه )دانایی فرد 
و امامــی،1۳86(. در نظریه پــردازی داده بنیــاد، مــدل به طــور مســتقیم از بطــن داده ها اســتخراج 
کیفی  می شــود و از بررســی ادبیــات ظهور نمی کنــد. همچنین چون این اســتراتژی، نوعی پژوهش 
اســت، مســئله پژوهــش دقیقا در قالــب متغیرهای مســتقل و وابســته بیان نمی شــود، بلکه فقط 
کدهــا، مفاهیم و  کلیــدی در ایــن اســتراتژی،  ح می شــود. محورهــای  ســوال اصلــی پژوهــش مطــر
ح می شــود  مقوله هــا، اعــم از فرعــی و اصلــی هســتند. در این اســتراتژی، ابتدا ســوال پژوهش مطر
گــردآوری و تحلیــل می شــود. داده هایی  و ســپس بــرای پاســخ بــه این ســوال داده هــای اطالعاتی 
کــه از منبــع اطالعاتی )مصاحبه، بررســی اســناد و مدارک و ...( به دســت می آیــد در قالب جداولی 
کلیــدی داده هــا احصا و بــرای هر نکته  ســیر تکاملــی خــود را طــی می کننــد؛ بنابرایــن، ابتــدا نکات 
که اشــاره به یک جنبه مشترک پدیده  کد  کدها، چند  کد معین می شــود و ســپس با مقایســه  یک 
موردبررســی را دارنــد، عنــوان یــک مفهوم به خــود می گیرند. آنــگاه چند مفهوم یــک مقوله و چند 
مقولــه در قالــب یک تئوری متجلی می شــود )دانایی فــرد،1۳84(. در پژوهــش نظریه پردازی داده 
بنیــاد، نظریــه موردنظر، یک نظریه فرآیندی اســت. این نوع پژوهش بــه تولید فهمی از یک فرآیند 

که به موضوع خرد و واقعی مربوط است، مبادرت می ورزند )دانایی فرد و امامی،1۳86(.

در این پژوهش برای ربط دادن سواالت مصاحبه به سواالت تحقیق و تعیین چارچوب مفید برای 
مصاحبه از رویکرد پیشنهادی اسپیکارد )2010( استفاده شده است. بر اساس رویکرد پیشنهادی 
اسپیکارد )2010( در مرحله نخست محقق به شناسایی سوال محوری تحقیق1 )CRQ( می پردازد. 
ح ســوال های فرعی یا ســوال های نظری تحقیقTQ( 2( می کوشــد تا  در همین مرحله محقق با طر
کمتری برخوردار هستند، پاسخ به این  دســتیابی به پاســخ ســوال اصلی تحقیق را عینیت و انتزاع 
ح  گام از مرحله نخســت، طر ســوال ها مســتلزم عملیاتی تر نمودن آن ها اســت. ازاین رو، در آخرین 
کردن سواالت نظری پیشنهاد می دهد. بر اساس این  سوال های مصاحبهIQ( ۳( را برای عملیاتی 
سازوکار، مجموع پاسخ های مصاحبه شونده به این سوال ها چیزی نیست جز پاسخ به سوال های 
نظری تحقیق و مجموع پاسخ های داده شده به سوال های نظری تحقیق چیزی نیست جز پاسخ 
به سوال اصلی تحقیق )یزدانی،1۳91، ص 175(. به تبعیت از رویکرد پیشنهادی اسپیکارد )2010( 

1-  Central Research Questions
2-  Theroy Based Questions
3-  Interview Questions
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و با توجه به هدف های پژوهش، درنهایت با توجه به این چارچوب سوال های مصاحبه به صورت 
کنیــد؟ مهم ترین نقــاط قوت،  زیــر طراحــی شــد: موقعیت خود را نســبت بــه حوزه مســکن تعریف 
نقــاط ضعــف، فرصت هــا و تهدیدهــای صنعت مســکن را در چه مــواردی می دانید؟ از منظر شــما 
تامین مالی مسکن به چه معنا است؟ از چه مؤلفه ها و ابعادی تشکیل شده است؟ چرا ذینفعان، 
نیازمند بهینه ســازی شــیوه های تامین مالی مســکن در قزوین هســتند؟ از نظر شما چه وقایعی از 
نظر زمانی مقدم بر تامین مالی مســکن هســتند و موجب شــکل گیری آن می شــوند؟ و چه عوامل 
و وقایعی بر فرآیند شــکل گیری آن اثر می گذارد و موجب توســعه یا تحدید آن می شــود؟ مشخصات 
کلیدی حوزه مسکن و  تامین مالی مطلوب برای نوسازی بافت فرسوده قزوین چیست؟ ذینفعان 
کسانی هستند؟ از نظر شما یک الگوی تامین مالی  به ویژه حوزه نوسازی بافت فرسوده قزوین چه 
مســکن شــامل چه مراحلی اســت )علل-راهکارها-پیامدها(؟ مدیران و سیاســت گذاران دولتی از 
چه راهکارهای رفتاری و عملیاتی یا اقداماتی و یا استراتژی هایی می توانند برای بهبود تامین مالی 
کنند؟ نحوه تعامالت مدیران و سیاست گذاران  مســکن در جهت نوســازی بافت فرسوده استفاده 
با مالکان بافت فرســوده و مجریان ساخت وســاز باید چگونه باشــد تا روند تامین مالی بهتر محقق 
گردد؟ شــما چه انتظاری از یک الگوی تامین مالی مناســب دارید؟ پیامدهای یک الگوی مناسب 
کنین برای موفقیت  تامین مالی برای ذینفعان حوزه بافت فرســوده قزوین چیســت؟ فرهنگ ســا
گی هایــی باید  الگوهــای بهســازی بافــت فرســوده قزویــن چقــدر مهم اســت؟ این فرهنگ چــه ویژ
کدام افق زمانی را در فعالیت های تامین مالی بافت فرسوده قزوین مناسب در  داشته باشد؟ شما 
کنین آغاز    نظر می گیرید؟ بینش های مناســب برای نوســازی بافت فرســوده چگونه باید در بین سا
کالن و در سطح خرد برای  و توســعه داده شــوند؟ از منظر شــما چه محرک های انگیزشی در سطح 
تشــویق ســرمایه گذاری در راستای نوسازی بافت فرســوده قزوین باید وجود داشته باشد؟ ارتباط 
فعالیت های تامین مالی با دیگر فرآیندهای دخیل در ساخت وســاز بافت فرســوده قزوین از منظر 

شما چگونه است؟

یافته  های پژوهشی
که مورد مشــاهده ای،  کــردن این اســت  کــردن و مفهوم پــردازی  کدگــذاری بــاز، منظــور از خــرد  در 
گرافــی به اجزایی تقســیم می شــود و به هرکدام از حوادث، ایده هــا یا رخدادها نامی  جملــه ای، پارا
کــه یــا نشــانه ی آن پدیــده اســت یا به جــای آن می نشــیند )اشــتراوس و  داده می شــود، برچســبی 

کلیه مصاحبه ها آمده است. کدهای اولیه و مفاهیم احصا شده از  کوربین، 1۳90، 60(. در ادامه 



331تدانش الگوی تامیش مالر برای کو اای باات وای ار ود  

کدهای اولیه و مفاهیم احصا شده با تلخیص   جدول 4- 

مفهومکد اولیهردیف

قیمت مصالح ساختمانیقیمت باالی آهن و مصالح ساختمانی1

تعرفه و عوارضهزینه باالی تعرفه ها و عوارض2

بهبود وجه بصریظاهر ساختمان ها، نظم بناها، هارمونی شهری و وجه بصری بهبود می  یابد۳

کن بافت فرسوده4 خرده مالک هاخرده مالک های سا

عدم مطلوبیت زمین  هاعدم مطلوبیت زمین های بافت فرسوده نسبت به دیگر مناطق شهر5

کم باالی جمعیت در مناطق مربوط به بافت فرسوده6 کم جمعیت در بافتترا ترا

کن در هر خانه7 کم جمعیت در خانه  هاتعداد باالی جمعیت خانوارهای سا ترا

کنین و مالکین بافت فرسوده8 کم سا کمدرآمد  درآمد 

کن بافت فرسوده9 کم سوادی خانوارهای سا کنینبی سوادی و  کم  سوادی سا

نوسان قیمتنوسان شدید قیمت ها10

عدم صرفه اقتصادی نداشتن سود اقتصادی برای سازنده در بافت های فرسوده11
نوسازی بافت

جدول 5- مفاهیم و مقوله های فرعی با تلخیص  

مقوله فرعیمفاهیم

کنین به شهرداری   عدم اعتماد سا
کاهش بودجه عمرانی دولت  
نبود برنامه جامع  
عدم حس تعلق مدیران شهری به شهر قزوین  
کم شدن درآمد ارزی دولت  

شرایط و وضعیت نهادهای عمومی در 
تامین منابع مالی

کنین بافت برای ورود به ساخت وساز   کم سا درآمد 
کم   عدم شفافیت نهادهای حا
ارایه ناعادالنه اطالعات مالی و تسهیالتی  
خرده مالک ها  
عدم صرفه اقتصادی نوسازی بافت  
کمبود سواد مالی انبوه  سازان  
ح های تشویقی و تخفیف ها   دشواری اطالع از طر

شرایط و وضعیت بخش خصوصی در 
تامین منابع مالی

کدگذاری محوری، روابط فی مابین شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها 
را نمایان می کند. الگوی پارادایمی در این پژوهش در شکل )5( آمده است.
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کدگذاری محوری و ارایه الگوی تامین مالی   شکل 5- 

نتیجه  گیری و پیشنهادات
کلــی و در پاســخ به ســوال اساســی و نهایــی پروژه حاضــر می  توان بــا توجه به  در یــک جمع بنــدی 
شکل 5 الگوی تامین مالی برای نوسازی بافت  های فرسوده با رویکرد سیاست  گذاری تامین مالی 

که: کرد  مسکن شهر قزوین را این گونه تفسیر 

الــف. به جــای جســتجوی یک ابــزار مالی بهینه یــا اولویت  بندی چنــد ابزار مشــخص، تامین مالی 
که در  بــرای نوســازی بافــت فرســوده قزوین، نیازمنــد یک الگــوی یکپارچــه، عمیق و جامع اســت 
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کنار ابزارهای مشخص مالی، سبدی از سیاست  های حمایتی مالی و حتی راهکارهای غیرمالی در 
کند. راستای ظرفیت  سازی برای جذب منابع مالی را ارایه   

ب. با توجه به چندهســته ای شــدن بافت فرســوده در قزوین و تنوع امکانات و شــرایط سازندگان 
دولتــی و خصوصــی، ایــن پژوهــش ســبدی از راهکارهــای مختلــف مشــتمل بــر ۳6 نوع سیاســت 
حمایتــی مالــی، 2۳ نــوع ابزار مالــی و ۳6 نوع راه  کار غیرمالی را شناســایی و ارایه نموده اســت. این 
تنــوع می  توانــد ضمن ارضاء ســلیقه  های مختلف ســرمایه  گذاران موجب جذب ســرمایه بیشــتر در 

گردد. حوزه نوسازی 

ج. آزمون سبد پیشنهادی در طی یک سال مالی مشخص، می  تواند میزان استقبال از راهکارهای 
ح  هــای بلندمدت تر  مختلــف و موفقیــت هــر یک را موردســنجش قرار دهــد و اصالحات الزم در طر

گردد. لحاظ 

د. بــا توجــه بــه مطالعه اســنادی در بخش دوم پژوهــش حاضر و بیــان اینکه انبوه ســازی باالی 5 
طبقــه، حتــی در شــرایط رکــود و تــورم طی 10 ســال اخیــر موفق بوده اســت و روند صعودی داشــته 
کیفی تحقیق نیز حمایت از انبوه  سازی و ساخت طبقات زیاد را تایید  است، آراء خبرگان در بخش 
که در به کارگیری سبد ابزارها و سیاست های  می  کند. لذا از پیشنهادات اساسی پژوهش این است 

گردد. کم باالی 5 طبقه لحاظ  مالی و غیرمالی تمرکز بر انبوه سازی و ترا

کــن تاریخی و  گرچــه در نــگاه نخســت به کارگیــری سیاســت فــوق در محله هــای هم جــوار بــا اما ه. 
میــراث فرهنگــی شــهر قزوین می توانــد مغایرت هایی با برخــی از مصوبات شــورای عالی معماری و 
اســناد باالدســتی نظیر دستورالعمل بازآفرینی شــهری داشته باشد لیکن پیشــنهاد موکد می شود 
که بافت های فرســوده فاصله  کــه بازنگری های اساســی در این زمینه ها بخصــوص در محله هایی 
قابل توجهــی بــا امکان مذکور دارد انجــام پذیرد. تجدیدنظرهای اساســی و اصولی در این موضوع 
ضمــن اینکــه ارزش افــزوده زمین هــای ایــن مناطــق را افزایــش داده و باعــث افزایــش رغبت بخش 
خصوصــی و مالکیــن بــرای ســرمایه گذاری می شــود اقتصــاد شــهری را متحــول نمــوده و شــهر را بــا 
ســاخت بناهای مســتحکم و ایجاد معبرهای مناســب در مقابل حوادث طبیعی همچون ســیل و 

زلزله مقاوم می نماید.

که در یک الگــوی عمیق، جامع و یکپارچه  کید می شــود  کردن موارد فوق تا درمجمــوع و بــا لحاظ 
کــرد، بلکه بایــد ماهیت پدیده  نمی  تــوان به صــورت ایزولــه صرفــا به راهکارهای تامین مالی اشــاره 
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محوری )تامین مالی برای نوسازی بافت فرسوده قزوین(، شرایط علی، شرایط زمینه  ای و شرایط 
مداخله  گر و همچنین پیامدهای راهکارهای موردنظر نیز لحاظ شوند. لذا در این پژوهش، پدیده 
محــوری در قالــب 2 مقولــه فرعی و 47 مفهوم، شــرایط علــی در قالب 2 مقوله فرعــی و ۳9 مفهوم، 
شــرایط زمینه  ای در قالب 2 مقوله فرعی و 85 مفهوم، شــرایط مداخله  گر در قالب ۳ مقوله فرعی و 

51 مفهوم و نهایتا پیامدها در قالب ۳ مقوله فرعی و 69 مفهوم بازشناسی شدند.
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چکیده1
کاربردی تلقی می شــود.  امروزه اســتفاده از نانوتکنولوژی در درمان ســرطان به عنوان یک تکنیک 
در ایــن میــان نانومیله هــای طــال بــه علت داشــتن ابعــاد و اندازه مناســب جهت اتصــال ش مانند 
پپتیدهای نفوذپذیر به ســلول و همچنین جذب تابش لیزر مادون قرمز و ایجاد پدیده هایپرترمیا 
گرفتنــد. در ایــن مطالعه نانومیله های طال با روش بدون بذر ســنتز شــده و پس از  موردتوجــه قــرار 
اتصال با پلی لینکر با رده سلولی نرمال و سرطانی پستان مواجهه شدند تا اثر درمانی آن بر سرطان 
 ،)UV-VIS( گیرد. با استفاده از طیف های اسپکتروفتومتری پســتان )MCF-7( مورد ارزیابی قرار 
کندگــی نــور دینامیکــی )DLS(، عکــس میکروســکوپ  تبدیــل فوریــه بــه مادون قرمــز )FTIR(، پرا
گی هــای مرحلــه ای نانومیله هــای طــال به تنهایــی،  الکترونــی عبــوری )TEM( و پتانســیل زتــا ویژ
گرفت. ســپس با اســتفاده از تســت MTT و تابش  نانومیله هــای طــال بــا پلــی لینکر مــورد تایید قرار 
گرفت. بر اســاس نتایج  لیــزر مادون قرمــز )NIR( میزان ســمیت نانومیله های طال مورد ارزیابی قرار 
کتانت  مطالعه اتصال پلی لینکر به نانومیله های طال و جایگزینی آن با CTAB به عنوان یک ســورفا
دوالیه ای با سمیت باال و تابش لیزر مادون قرمز )NIR( موجب مرگ سلولی در رده سلولی سرطان 

گیر، دانشگاه  1-  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، موسسه تحقیقات برای پیشگیری بیماری های غیر وا
hahmadpour@qums.ac.ir :علوم پزشکی قزوین. نویسنده مسئول

بررسی اثر لیزر هایپرترمیا بر رده سلولی سرطان پستان 
)SH-PEG7500-NH2( بــا اســتفاده از نانومیله هــای طال متصل بــه پلی لینکــر )MCF-7(

حییش احمدپوی نزدی1

بررسی اثر لیزر هایپرترمیا بر رده سلولی سرطان پستان 
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کاهــش ســمیت نانومیله های طال  پســتان )MCF-7( خواهــد شــد. نتایــج مطالعــه حال حاضــر با 
متصــل بــه پلی لینکــر )SH-PEG7500-NH2( در آزمــون رنگ ســنجی MTT، افزایــش میــزان زنده 
ماندن رده ســلولی MCF-7 در غلظت های پایین تر و همچنین افزایش میزان مرگ ســلولی پس از 
تیمار با نانومیله های طال-پلی لینکر پس از مواجهه با لیزر مادون قرمز )NIR( نشان دهنده افزایش 

اثربخشی این ترکیبات بر رده سلولی سرطان پستان MCF-7 است.

SH-PEG7500-( پلی لینکر ،MCF-7، GNR ،کلیدی: لیزر هایپرترمیا، ســرطان پستان واژه های 
)NH2

مقدمه
گســترش در  گروهــی از بیماری هــا با رشــد غیرطبیعی ســلول ها باقــدرت تهاجم باال یا  ســرطان بــه 
کل  که به عنوان یک مســئله ســالمتی عمومی مهم و مسئول 1۳ % از  سرتاســر بدن اطالق می شــود 
مرگ هــا در جهان اســت )مشــکین نــادری، میرمهــدی اله یاری، 2017(، بر اســاس آمار اعالم شــده 
از ســمت ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO( در ســال 2015، ســرطان به عنــوان اولیــن یــا دومین 
کشــور  کشــور بوده و در رتبه ســوم یا چهارم در 22  علت مرگ قبل زا ســن 70 ســالگی در 91 الی 172 
اســت )ســیگل، میلر، فاش، جمل 2021؛ ســانگ، 2021(. آژانس بین المللی تحقیقات بر ســرطان 
)GLOBOCAN( در ســال 2018 وقوع یا مرگ بر اثر ســرطان را با تمرکز بر بیشــتر از 20 منطقه متنوع 
جغرافیایی در سراســر جهان تخمین زد. ســرطان پســتان زنان )11/7 %( مســئول تشــخیص 2/۳ 
کروتی، 2021(. راه های موثر در  میلیون مورد جدید در سرتاســر جهان اســت )آتالنتا 2021، برندان 
کروتی، 2021(.  درمان ســرطان شــامل پرتودرمانی، ایمنی  درمانی، شــیمی درمانی اســت )برنــدان 

مراحل بیماری زایی سرطان پیچیده است.

مبانی نظری و پیشینه
امــروزه چالــش اصلــی در روش هــای درمان ســرطان اختصاصیت پاییــن، ســمیت، مقاومت چند 
دارویی اســت. نانوتکنولوژی به عنوان یک حوزه موردتوجه در علم با پیشــرفت هایی در عملکرد و 
مهندسی نانوذرات تلقی می شود )آتالنتا، 2021، بیات مختاری، 2017، یو، 2021، ژانگ و همکاران، 
2021( یکی از اهداف سیستم های رسانش دارو غلبه بر موانع رسانش دارو از طریق حامل های دارو 
در اندازه نانو )نانوداروها( جهت بهبود اختصاصیت هدف گیری بافت، ارگان و سلول است. جهت 
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افزایش بهینه ســازی و هدفمندســازی، ســطح نانوذرات با اســتفاده از انــواع لیگاندها، عملکردی 
گی های منحصربه فردی  می شــوند )جــی و همــکاران 2018(. نانومیله های طــال )GNR(1 دارای ویژ
در تصویربرداری پزشکی، رسانش دارو و فتوترمال درمانی2، حوزه های تشخیصی به علت تشدید 
پالســمون ســطحی )SPR(۳ منحصربه فــرد از ناحیــه مرئــی تــا مادون قرمــز )NIR(4 اســت )گالینــا و 

همکاران، 2016، ما ژیا، 201۳(.

که در آن نانوذرات از طریق  گروه پایین به باال  تقسیم بندی اصلی روش های سنتز نانودرات به دو 
کــه تولید نانــوذرات مربوط  گویــی، 2019، زیائوپــی، 2020( و روش بــاال بــه پایین  احیــاء یون هــا )نا
بــه مــواد بــا حجم بــاال اســت. روش پایین به بــاال برای ســنتز نانــوذرات طال به صــورت روش های 
فیزیکی، شــیمیایی و زیســتی مناســب اســت )آلســلطان ابدلکریم قاســان، 2020، لیانا رازالیشــب، 
کوچک و دارای توزیع یکنواخت با اندازه های و نســبت  2020، زیائوپــی، 2020(. نانومیله هــای طال 
ابعــاد متفــاوت بــا روش هــای متنوعــی ماننــد روش بــذر، بــدون بــذر و بــدون بــذر بــا دمای بــاال بر 
گلدی اوزا، ریتوشــاه، 2012(. در  کاربردشــان ســنتز می شــوند )لو آن 2017، ســانیل پاندی،  اســاس 
بررسی های متعدد روش بدون بذر به عنوان یکی از بهترین روش های پایین به باالی شیمیایی و 
کوچک با اســتفاده از تثبیت کننده هایی مانند  پرکاربردترین برای ســنتز نانومیله های طال با اندازه 
که روشی تغییریافته از روش بذر6  ســتیل تری متیل آمونیوم بروماید )CTAB(5 معرفی شــده است 
کوریگانوا، 2020(. روش بذر با دو مرحله  آماده سازی محلول با روش قابل تنظیم  است )آلکساندرا 
کوچــک با عنوان روش بــدون بذر جایگزین  دیگــری بــرای آماده ســازی نانومیله هــای طال با اندازه 
شــده اســت )میخائیلی چنکــو، رادی، 2018، چانــگ، مورفی، 2018، مباالهــا، ادوارد، بریچ، چن، 
2019، صلواتو، دمنتوا، 2019(. اصالح ســطح نانوذارت با مولکول های زیســتی به وســیله جایگزینی 
کالهک گذاری شده با قوی ترین  تیول به عنوان یکی از رایج ترین روش ها برای تبادل مولکول های 
کنش امکان پذیر شده است )آنتون لیوپول،  گوگرد )S-Au( پس از چند ساعت وا پیوند بین طال و 

.)2012

1-  Gold Nano-Rod
2-  Photothermal Therapy
3-  Surface Plasmon Resonance
4-  Near Infra-Red
5-  Cetyltrimethylammonium Bromide
6-  Seed Mediated Method
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گرمای  کــم تهاجم تریــن روش هــای از بیــن بــردن تومــور از طریــق ایجــاد  روش هایپرترمیــا1 یکــی از 
موضعــی با اســتفاده از تابش اشــعه مادون قرمز )NIR( مورداســتفاده قرار می گیــرد )وو و همکاران، 
2019(. هایپرترمیــا بــا افزایش دمای باالی 41 درجه ســانتی گراد برای درمان ســلول های توموری و 

کاهش توانایی زنده ماندن آن ها استفاده می شود )ژانگ و همکاران، 2018(.

هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی اثــر درمانــی لیــزر هایپرترمیــا بــر رده ســلولی ســرطان پســتان
 )MCF-7( بــا اســتفاده از نانومیله هــای طــالی به تنهایــی و نانومیله هــای طــال اصــالح شــده بــا 

مولکول های زیستی است.

روش شناسی
مواد: این تحقیق در ســال 1401-1400 در دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی،   

گــروه بیوتکنولــوژی پزشــکی انجــام شــده اســت. آســکوربیک اســید )#795437(، آب دیونیــزه بــا 
SH-PEG7500-( گالیکول-آمیــن  اتیلــن  تیول-پلــی  لینکــِر  پلــی   ،)UPW( بــاال  بســیار  خلــوص 
Amine()JKA5146(، CTAB )ســتیل تری متیل آمونیوم بروماید )#254169(، ســدیم بروهیدرید 
AgNO3(( نیترات نقره ،)H9151#( )کلروآریک اسید()HAuCl4( نمک طال ،)NaBH4()480866#(
#209139((، هیدروکلریــک اســید 37 % )HCl( پــودر تریپان بلو از شــرکت ســیگما آلدریچ خریداری 
کربنــات )K2CO3( )PB0439( از شــرک BioBasic، پــودر تیازوئیــل بلــو تترازولیــوم  شــد و پتاســیم 
Tripsyn-( تترا استیک اســید آمیــن  تریپســین-اتیلن دی   ،)MTT()BioBasic, T0793( برومایــد 
کســاید )DMSO()Merck(، رده ســلولی ســرطانی پســتان  EDTA()BioIdea(، دی متیــل سولفوا
MCF-7 )IBRC#C10682(2 )مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران(، رده ســلولی نرمال پســتان 
گاوی  کسن ســازی رازی(، ســرم جنیــن  )MCF-10A()IBRC#C10788(، ســرم اســب )موسســه وا
گلوکز باال  کشــت DMEM3 با  کلرا توکســین، محیط   ،)PBS( فســفات بافر ســالین ،)FBS( )Gibco(
Pen/( محلول پنی سیلین-استرپتومایسین ،)DMEM/F12)BioIdea محیط کشت ،)BI-1003(

Strep()Gibco(، هورمون رشد اپیدرمی )EGF(، هیدروکورتیزون خریداری شد.

1-  Hyperthermia 
2-  Iranian Biological Resource Center
3-  High Glucose Dulbecco’s Modified Eagle Medium
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روش بدون بذر ســنتز نانومیله های طال: روش رشــد بدون بذر یک روش شــیمیایی برجســته   
که در این مطالعه با اســتفاده از دستورالعمل  کوچک اســت  برای ســنتز نانومیله های طال با اندازه 
مصطفی علی ســاخته شــدند )علی، ســیندر، ال ســید، 2012، مکی، علی، آســتین، نیر، ال اســید، 
2014(. در ایــن روش ابتــدا محلــول 10 میلی لیتــر ســتیل تــری متیــل آمونیــوم برومایــد )CTAB( با 
کردن پــودر در آب فوق خالــص با دمای باال )1 مــگا اهم، 40  غلظــت 0/2 مــوالر بــا اســتفاده از حل 
کردن محلــول تا ۳0 درجه ســانتی گراد تهیه شــد.  درجــه ســانتی گراد( و پــس از حــل شــدن، خنک 
کردن 10 میلی لیتر از نمک طــال )HAuCl4( 1 میلی موالر، 10 میلی لیتر  محلــول رشــد پس از مخلوط 
از 0/2 مــوالر ســتیل تــری متیــل آمونیــوم برومایــد )CTAB(، 500 میکرولیتــر از 4 میلی مــوالر نقــره 
کوتاهی به آرامی تکان دادیم. در مرحله بعد،  نقرات )AgNO۳( تهیه شده سپس برای مدت زمان 
16 میکرولیتــر اســیدکلریدریک )۳7  %( و 160 میکرولیتــر از آســکوربیک اســید 78.8 مــوالر به عنوان 
احیاءکننــده ضعیــف به محلول اولیه اضافه و به آرامی تکان داده شــد تــا محلول زردرنگ، بی رنگ 
شــود؛ در مرحله آخر به ســرعت ۳0 میکرولیتر ســدیم بروهیدرید )NaBH4( تازه تهیه شده و غلظت 
0/01 مــوالر بــا دمــای پایین )قرار داده شــده در یخ(، به عنــوان احیاءکننده قوی بــه محلول نهایی 
اضافــه و بــه مدت 6 ســاعت در حمام آبگــرم با دمای 28 درجه ســانتی گراد قرار داده شــد. مراحل 
خالص ســازی شــامل دو مرحلــه جداســازی از نظــر شــکل1 )دور rpm6700، 1 دقیقــه، ۳ مرتبه، دور 
ریختن رســوب(، تخلیص ســتیل  تــری متیل آمونیوم برومایــد )دور rpm18000، 10 دقیقه، 2 مرتبه، 
دور ریختن مایع رویی( انجام شــد. در مرحله دوم خالص ســازی نانومیله های طال در رســوب قرار 
می گیرنــد. در هــر دو مرحلــه از تخلیــص CTAB، مایع رویی با آب فوق خالص و ســتیل تری متیل 
آمونیــوم برومایــد 45 میلی مــوالر جایگزیــن شــد تا غلظــت CTAB نهایِی نانومیله هــای طال جهت 

پیشگیری از تجمع آن ها باالی 10 میلی موالر باشد.

اصــالح ســطح نانومیله هــای طــال بــا پلی لینکــر )SH-PEG7500-NH2(: ابتــدا پلــی لینکــر   
گالیکول7500-آمیــن( بــا غلظــت 10 میلی گــرم بــر میلی لیتــر را در 111 میکرولیتــر  )تیول-پلــی اتیلــن 
کاهش  کرده، سپس به مدت 5 دقیقه جهت  کربنات )غلظت نهایی 200 میکروموالر( حل  پتاسیم 
پیوندهای دی ســولفیدی احتمالی )PEG-S-S-PEG( با دســتگاه ســونیکاتور آوادهی شد. برای 
مراحــل اتصال میکروتیوب حاوی 1800 میکرولیتر نانومیله های طال با )OD=4.200( را به انکوباتور 
کــرده و 111 میکرولیتــر محلــول پلی لینکــر را  شــیکردار 28 درجــه ســانتی گراد، دور rpm 55( منتقــل 
به صورت قطره ای به آن اضافه شــد و به مدت 48 ســاعت در انکوباتور نگهداری شــد تا پیوند بین 

1-  Shape Selection
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تیول و طال ایجاد شــود. در مرحله آخر جهت تخلیص نانومیله های طال متصل شــده به پلی لینکر 
کنش دهنده ها از سانتریفیوژ )دورrpm 12000، 10 دقیقه، 2 مرتبه( شستشو داده و هر بار  از باقی وا

مایع رویی با آب فوق خالص جایگزین شد.

گی نانومیله های طال با استفاده از طیف های به دست     گی نانومیله های طال: تعیین ویژ تعیین ویژ
آمده از دســتگاه های اسپکتروفتومتری ماوراءبنفش-نور مرئی )آمریکا، HACH,DR,6000( جهت 
تعییــن غلظت )OD(1، طیف ســنجی تبدیــل فوریه مادون قرمــز2 )FTIR, Agilent Technologies(؛ 
کندگی نور  بررسی پیوندهای اتصالی، دستگاه پتانسیل زتا جهت تعیین بار سطحی نانوذارت۳، پرا
دینامیکی )DLS(4؛ بررســی یکنواختی اندازه و جمعیت نانوذرات و عکس میکروسکوپ الکترونی5 
کمک نرم افــزار Image J  انجام شــد )فلیکــس بوصوفی، 2018؛  )TEM( تعییــن انــدازه نانــوذرات بــا 

گالینا و همکاران، 2016(.

کشــت ســلول رده سلولی سرطان پستان )MCF-7( و تســت MTT: در این مطالعه تعیین   
زنده ماندن )IC50( رده سلولی سرطان پستان )MCF-7( پس از 24 ساعت مواجهه با استفاده از 
گالیکول7500- نانومیله هــای طال به تنهایی و نانومیله های طال متصل شــده به )تیول-پلی اتیلن 
کشــت ســلول در فالســک 25 یــا 75  آمیــن( انجــام شــد. ابتــدا ســلول ها تحــت شــرایط اســتاندارد 
کشــت غنــی شــده )45 میلی لیتر محیط  ســانتی متر مربــع بــا اســتفاده از 5 الــی 7 میلی لیتر محیط 
گاوی FBS( % 10(، 500 میکرولیتر از مخلوط  گلوکز باال )DMEM(، 5 میلی لیتر ســرم جنین  کشــت با 
کشــت داده شــد. فالســک  )1 %( پنی ســیلین 1000 واحــد در میلی لیتــر/ 1000 میکروگــرم/ میلی لیتر( 
کربــن 5 %، ۳7 درجه ســانتی گراد، رطوبت  کســید  موردنظــر بــه مــدت 24 ســاعت در انکوباتور دی ا
کم آن به 80-70 % برسد و سپس هر 4 الی 5 روز پاساژ داده شد. به منظور  95 % قرار داده شد تا ترا
کردن سلول ها از انکوباتور وضعیت  ج  انجام تست درصد زنده ماندن سلول ها )MTT( پس از خار
فالســک با میکروســکوپ معکوس )OPTIKA, Italy( مشــاهده شــد ســپس محیط رویی فالسک 
کــردن 1 میلی لیتر  ج شــده و بــا فســفات بافر ســالین )PBS( شستشــو داده شــد؛ بعــد از اضافه  خــار
تریپســین/اتیلن دی آمین تترااســتیک اســید 0/25 %، مدت زمان 4 دقیقه در انکوباتور قرار داده 

1-  Optical Density
2-  Fourier-Transform Infrared
3-  Zeta potential
4-  Dynamic Light Scattering
5-  Transitional Electron Microscopy 
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کشت  شــد و پس از اطمینان از جدا شــدن ســلول ها و خنثی سازی تریپسین با 5 میلی لیتر محیط 
کامل در ســانتریفیوژ )rpm3000، 5 دقیقه، 25 درجه ســانتی گراد(، با الم نئوبار شستشــو داده شد 
کشــت داده شــد. بعد از 24 ســاعت، ســلول ها  و با تعداد ۳ تکرار برای هر غلظت در پلیت 96 خانه 
کنترل  کســاید به عنوان  کنتــرل منفی و دارای دی متیل سولفوا بــا محیط فاقــد نانوذرات به عنوان 
مثبــت و باقــی چاهک هــا بــا نانومیله های طــال به تنهایی و نانومیله هــای طال متصل بــه پلی لینکر 
)SH-PEG7500-NH2( بــه مــدت 24 ســاعت مواجه شــدند. میزان ســلول های زنده با اســتفاده 
از تســت رنگ ســنجی MTT در دو مرحلــه انجــام شــد. مرحله اول پــس از 24 ســاعت ابتدا محیط 
کامل  ج شده و با 10 میکرولیتر/ چاهک محلول MTT و 90 میکرولیتر محیط  حاوی نانوذرات خار
ج شــده و بــا 200 میکرولیتر/ چاهک  به مدت 4 ســاعت مواجه شــدند، ســپس محلــول MTT خار
گالیسین بافر به مدت 15 دقیقه جایگزین شد  کساید و 25 میکرولیتر سورنسون  دی متیل سولفوا
کریســتال های فورامــازان حل شــود. در مرحله آخــر میزان زنده بودن ســلول ها بــا میزان جذب  تــا 
فورامــازان در طول مــوج 570 و 6۳0 نانومتر توســط دســتگاه االیــزا )Bio Tek, USA( مورد خوانش 

گرفت. قرار 

بررســی تاثیــر لیــزر هایپرترمیا بر نانومیله های طــال در محیط آزمایشــگاهی )In vitro(: به این   
کشــت داده و شــد و پس از 24 ســاعت  منظور تعداد 10۳×12 ســلول در هر چاهک پلیت 96 خانه 
گالیکول 7500-آمین(  200 میکرولیتر از مخلوط نانومیله های متصل به پلی لینکر )تیول-پلی اتیلن 
کرده و در انکوباتــور قرار دادیم.  بــا جــذب 1 و OD( 1/5= 1.5, 1( را بــه مدت 2 ســاعت بــا آن مواجه 
پس از 2 ساعت چاهک های شماره گذاری شده را به مدت زمان 1 الی 2 دقیقه با تعداد ۳ بار تکرار، 
بافاصلــه 4/5 ســانتی متر، تــوان )808 نانومتر( و 5 آمپر در معرض تابــش لیزر هایپرترمیا قرار داده و 
 )IR Camera( اختــالف دمــای اولیه و ثانویه ســلول های دارای نانــوذرات را با دوربین مادون قرمــز

کردیم. ثبت 

تجزیه وتحلیل داده ها: اطالعات به دســت آمده از تســت MTT جهت یافتن ســطح معنی داری   
بــا اســتفاده از نرم افــزار Graphpad Prism8 با P-value<0.05 و عکس های میکروســکوپ الکترونی 

گرفت. )TEM( با استفاده از نرم افزار J Image مورد تجزیه وتحلیل قرار 
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یافته های پژوهشی
گی نانومیله های طال و نانومیله های طال - )تیول-پلی اتیلن گالیکول7500-   سنتز و تعیین ویژ

آمین(: نانومیله های سنتز شده بر اساس روش بدون بذر )مکی، علی، آستین، نیر، ال سید 2014( 
کــه به عنــوان یکی از بهترین انواع روش های ســنتز مناســب بــرای این نــوع نانومیله های طال  شــد 
کــه اولین بار در ســال 2005 توســط جانا و همکاران معرفی شــد )لــی، ژائو،   )pH( کنتــرل بــا قــدرت 
کتانت دوالیه و  لیــو، تائــو 2019(. در این روش ســتیل تری متیل بروماید )CTAB( به عنوان ســورفا
به عنوان الگوی رشــد نانومیله های طالی ناهمســانگرد عمل می کند. نســبت ابعــاد نانومیله های 
طال با اســتفاده از احیاءگر ضعیف )آســکوربیک اســید( و قوی )ســدیم بروهیدرید( و همچنین نقره 
کلیدی جهت به دســت آوردن نســبت ابعاد  نیتــرات تنظیم می شــود، نقــره نیترات به عنوان ماده 

مورد تلقی می شود.

به علت احیاءگرهای مورد استفاده در محلول نانومیله های طال شامل؛ آسکوربیک اسید به عنوان 
احیاءگــر ضعیــف بــرای تبدیل یــون طال به اتم طــال به صورت دومرحلــه ای )(، و ســدیم بروهیدرید 
به عنــوان احیاءگــر قوی برای تبدیل یک مرحله ای یون طال به اتم طال )(، محیط محلول اســیدی 
کاهش قدرت دو محلول ذکر شده و همچنین افزایش یکنواختی اندازه و یکپارچگی  است، جهت 
نانومیله های طال از ایدیوپاتیک اسیدی مانند اسیدکلریدریک ۳7 % استفاده شد )علی و همکاران 

2017، آن، وانگ، تیان، یانگ 2017(.

طیــف اســپکتروفتومتری فرابنفش مرئی و میکروســکوپ الکترونی عبــوری: اولین روش جهت   
بررســی نانومیله های طال یعنی طیف به دســت آمده از پدیده تشــدید پالســمون سطحی )SPR( با 
دســتگاه اســپکتروفتومتری فرابنفش نورمرئی است. در این روش اطالعات ضریب خاموشی1، پهنا 
 4)TSPR( کوتــاه در نصف مقدار بیشــینه )FWHM(2، تشــدید پالســمون ســطحی بلنــد )LSPR(۳ و 
که با اســتفاده از این طیف قابل تفســیر هستند. پیک  به عنوان پارامترهای اساســی معرفی شــدند 
بلند طیف )LSPR( نشان دهنده میزان جذب نانومیله های طال و همچنین طول نانوذرات و پیک 
کوتاه نشان دهنده اندازه عرض آن ها است، پهنای پیک بلند تاییدکننده یکنواختی توزیع اندازه، 
ابعــاد، شــکل نانومیله هــای طال بود. ضریب خاموشــی نانومیله هــای طال با اســتفاده از قانون بیر-

1-  Extinction Coefficient
2-  Full Width at Half Maximum
3-  Long Surface plasmon Resonance
4-  Transverse Surface Plasmon Resonance
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لمبــرت بــه دســت خواهــد آمــد )گالینــا و همــکاران 2016(. نتایج ایــن مطالعه بــا اســتفاده از طیف 
اســپکتروفتومتری در طول مــوج 1100-400 نانومتــر و پیــک بلنــد )LSPR( نشــان دهنــده طول موج 
جذبی نانومیله های طال و نانومیله های متصل به پلی لینکر )NH2-PEG7500-SH( به ترتیب 810 
و 816 نانومتــر بــود، جــا به جایی 5 نانومتر پیک جذبی نانومیله های طــالی متصل به پلی لینکر به 
کننده اتصال موفقیت آمیز پلی لینکــر به نانومیله های طال با  ســمت ناحیه قرمــز )Red-shift( تایید 
کتانت دوالیه ای CTAB و همچنین بهبود باالی  همان شدت جذب و جایگزینی پلی لینکر با سورفا
پایــداری نانــوذرات اســت. پهنــا در نصف مقــدار بیشــینه )FWHM( برابر با 159 و همچنین نســبت 
جــذب پیــک طولی به پیک عرضی برابر با ۳/70 نشــان دهنده یکنواختی اندازه و یکپارچگی توزیع 
نانــوذارت بودند )بوگلیوتی و همکاران، 2011(. پتانســیل زتا برای ایــن نانوذرات 5۳/47 میلی ولت 
محاســبه شــد )شکل-1، طیف اسپکتروفتومتری(. تصویر به دســت آمده از میکروسکوپ الکترونی 
کننده خلوص باالی توزیع و یکنواختی اندازه نانومیله های طالی سنتز شده  عبوری )TEM( تایید 
با نسبت ابعاد 4 و اندازه )10×40 نانومتر( در این مطالعه است )شکل-1، تصویر نانومیله های طال(.

نمــودار 1- طیــف اســپکتروفتومتری فرابنفــش مرئی دو قلــه ای جذبی نانــو میله های طال پــس از تخلیص و تغلیظ   
ســازی بــا CTAB )نمــودار آبی رنگ با محور عمودی ســمت چپ( با جــذب 1/628 در طول مــوج 810 نانومتر، پهنا در 
نصــف مقــدار بیشــینه 159 و نســبت جــذب طولی به جذب عرضــی ۳/70، طیف دوقلــه ای جذبــی نانومیله های طال 
متصــل شــده بــه پلی لینکــر )SH-PEG7500-NH2( )نمــودار نارنجی رنــگ با محور عمودی ســمت راســت(، با جذب 

کتانت با پلی لینکر( 2/85 در طول موج 816 نانومتر )تایید جایگزینی سورفا



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 346

گی نانومیله های طال با استفاده    طیف اسپکتروفتومتری تبدیل فوریه و مادون قرمز: تعیین ویژ
از اســپکتروفتومتری تبدیــل فوریه بــه مادون قرمز )FTIR( جهت تایید اتصــال نانومیله های طال و 
گروه های  کتانت )CTAB( باید به علت داشتن  گرفت. محلول ســورفا پلی لینکر مورد اســتفاده قرار 
)کربــن- غیراشــباع  گروه هــای   ،29۳0 و   2960 طول مــوج  در   )CH2-( متیلــن  و   )CH3-( متیــل 
گروه های نیتروژن دار در ۳200 و ۳۳00 دارای پیک  باشد؛  هیدروژن( در طول موج 700، 900، 950 و 
اما در نانومیله های طال پوشــانده شــده با )CTAB( تشــکیل این پیک ها تشــدید شده و در ۳۳50 
کربونیل غیراشــباع در طول موج 700-1640  گروه های  گروه های الکلی هیدروکســیل )OH( و  بــرای 

پیک خواهد داشت )علی، ژائو، لیئو، لین، 2020، شتیگار، میسارا، پاتل، 2017(.

کــه طیف مربوط به ســتیل تــری متیل آمونیــوم برومایــد به تنهایی  نتایــج ایــن مطالعه نشــان داد 
)CTAB( به عــالوه آب فــوق خالص به عنوان حالل، نشــان دهنده وجود این ماده و داشــتن پیوند 
در طول موج 72۳/10 با شــدت )۳4/51(، 909 با شــدت )2۳/9۳( و 961/65 با شــدت )26/90( 
بود. )نمودار-2، طیف آبی پررنگ(. محلول نانومیله های طال پوشــانده شده با CTAB دوالیه ای 
کتانت با بار مثبت )CTAB-GNR( پس از بررســی با اســپکتروفتومتری )FTIR( به  به عنوان ســورفا

گروه های آلیفاتیک عملکردی متیل )-CH3(، متیلن علت داشتن 

)-CH2( به ترتیب در ناحیه 2874/69 با شدت )58/19(، 2922/2۳ با شدت )100(، 2944/60 
گروه های غیراشباع )H-C( در ناحیه 961/65 با شدت 14/۳6(، پیوندهای غیراشباع   ،)24/۳5(

کم رنگ(. کربنی در ناحیه 148۳/48 با شدت )17/89( دارای طیف بود )نمودار-2، طیف آبی 

کتانت )CTAB( به تنهایی )پیک آبی پررنگ( و    نمودار 2- طیف اسپکتروفتومتری تبدیل فوریه مادون قرمز سورفا
کم رنگ( نانومیله های طالپوشانده شده با )CTAB()طیف آبی 
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طیــف عبوری محلــول پلی لینکــر )SH-PEG7500-NH2( و نانومیله های طال متصــل به پلی لینکر 
خ توســط  )GNR-SH-PEG7500-NH2( در دســتگاه اســپکتروفتومتری تبدیــل فوریــه به فروســر
که طیف مربوط به پلی لینکر  به صورت دو طیف موجود در نمودار-۳ مشــاهده شــد. بدین صورت 
)SH-PEG7500-NH2( به تنهایی بعالوه آب فوق خالص به عنوان حالل، نشان دهنده طیف این 
ماده در طول موج 110۳/29 با شدت )100(، 2884/96 با شدت )42/72( بود. )نمودار-۳، طیف 
ســبز بــا محــور عمودی ســمت چپ(. طیــف نانومیله هــای طال متصل بــه پلی لینکر  نشــان دهنده 
طیــف ایــن مــاده در طول مــوج 1110/75 بــا شــدت )96/50(، 2922/2۳ بــا شــدت )۳8/26(، 

۳4۳6/61 با شدت )11/17( بود. )نمودار-۳، طیف نارنجی با محور عمودی سمت راست(

کتانت )SH-PEG7500-NH2( به تنهایــی    نمــودار ۳- طیــف اســپکتروفتومتری تبدیــل فوریــه مادون قرمــز ســورفا
)پیک سبز( و نانومیله های طالپوشانده شده با )GNR-SH-PEG7500-NH2()طیف آجری رنگ(

تســت MTT: تســت تعییــن زنده مانــدن رده ســلولی ســرطانی پســتان MCF-7 بــا اســتفاده   
ب  جــذب  برحســب   )1/5  ،1  ،0/5  ،0/417  ،0/278  ،0/1۳9  ،0/1  ،0/05( غلظت هــای  از 
از  پــس  و  تهیــه شــد  اســتوک 1/628  بــا غلظــت  نانومیله هــای طــال  از   1)OD( اســپکتروفتومتری
مواجهــه نانــوذرات با رده ســلولی ســرطانی پســتان بــه مدت 24 ســاعت، IC50 این رده ســلولی با 
گرفت. جــذب 0/05 نشــان دهنده IC50 محلــول موردنظر بود. محلــول MTT موردمحاســبه قــرار 

1-  Optical Density
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تست تعیین زنده ماندن رده سلولی سرطانی پستان MCF-7 با استفاده از غلظت های )0/05، 0/1، 
0/1۳9، 0/278، 0/417، 0/5، 1، 1/5( برحسب جذب اسپکتروفتومتری )OD( از نانومیله های طال 
متصل شده با پلی لینکر )SH-PEG7500-NH2( با غلظت استوک 2/85 تهیه شد و پس از مواجهه 
 MTT این رده سلولی با محلول IC50 ،نانوذرات با رده ســلولی ســرطانی پســتان به مدت 24 ساعت
گرفــت. جــذب 1/5 نشــان دهنده IC50 محلــول موردنظــر بــود. نتایــج مطالعــه  موردمحاســبه قــرار 
تاییدکننــده )IC50( نانومیله هــای طــال به تنهایــی و نانومیله هــای طــال متصل به پلی لینکــر )تیول-

گالیکول7500-آمین( به ترتیب در جذب 0/05 و 1/5 است )نمودار-4 و نمودار-5(. پلی اتیلن 

نمودار 4- تســت MTT تعیین )IC50( رده ســلولی ســرطانی پســتان )MCF-7( پس از مواجهه با نانومیله های طال   
به تنهایی

نمودار 5- تســت MTT تعیین )IC50( رده ســلولی ســرطانی پســتان )MCF-7( پس از مواجهه با نانومیله های طال   
گالیکول7500-آمین( متصل به پلی لینکر )تیول-پلی اتیلن 
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تعیین میزان افزایش دمای ســلول با لیزر هایپرترمیا: بررســی اثر لیزر هایپرترمیا بر رده ســلولی   
ســرطان پســتان )MCF-7( بــا اســتفاده از نانومیله هــای طال متصل بــه پلی لینکر پس از 2 ســاعت 
گرفــت. نتایج این مطالعه نشــان داد تبدیل نور  مواجــه در ۳7 درجه ســانتی گراد موردبررســی قرار 
مادون قرمــز بــه حــرارت در جذب های متفــاوت )1 و 1/5 و مدت زمان 1 الــی 2 دقیقه( پس از تابش 
لیزر هایپرترمیا بر رده ســلولی ســرطان پســتان )MCF-7( متفاوت بود. نتایج تاییدکننده خلوص 
کتانت ســمی  بــاالی نانومیله هــای طــالی متصل به پلی لینکــر به علت اصالح موفقیت آمیز ســورفا
گالیکــول، معلــق ماندن نانــوذارت در محلــول و همچنین  )CTAB( بــا پلی لینکــر دارای پلی اتیلــن 

پیشگیری از تجمع نانومیاه های طال بود.

شــکل 1- بررســی اثر لیزر هایپرترمیا بر رده ســلولی ســرطان پســتان )MCF-7( پس از مواجهه نانومیله های طال با   
کنترل )ســلول+محیط  گرفته در قســمت باال نشــان دهنده  جــذب 1 الــی 1/5 و مدت زمــان 1 الی 2 دقیقه، تصویر قرار 

کامل( است. کشت 
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نتیجه گیری و پیشنهادات
طیــف  و   )TEM( الکترونــی  میکروســکوپ  تکنیک هــای  از  اســتفاده  بــا  مطالعــه  ایــن  نتایــج 
اســپکتروفتومتری )VIS-UV( نشان داد روش بدون بذر مورد استفاده جهت سنتز نانومیله های 
کتانت ســطح آن هــا بــه علــت جابه جایــی 5 نانومتــری طیــف  کاربــردی بــوده و ســورفا طــال بســیار 
اســپکتروفتومتری از 810 بــه 816 نانومتــر و حرکــت به ســمت ناحیه قرمز با موفقیــت و بدون تغییر 
درشــدت جذب با پلی لینکر جایگزین شــده است )بولگیوتی و همکاران 2011، دیو، لین، شائو، لیو 
گــی نانومیله های طال با اســپکتروفتومتری و تبدیل  2019(. اطالعــات به دســت آمــده از تعیین ویژ
فوریــه مادون قرمــز )FTIR( نشــان دادنــد نانومیله هــای طــال با انــدازه )10 × 40 نانومتــر( دارای یک 
گســترده ای را جهت اتصال مولکوهای زیستی و  میدان الکترومغناطیســی شــدید اســت و سطحی 
اســتفاده از هایپرترمیــا ایجاد می کند. در مطالعه حال حاضر میــزان تاثیر نانومیله های طال متصل 
بــه پلی لینکــر بــر زنده ماندن1 رده ســلولی ســرطانی پســتان )MCF-7( و اســتفاده لیــزر مادون قرمز 
گرفت. نتایج این مطالعه نشــان دهنده ســنتز موفقیت آمیــز نانومیله های طال با  موردبررســی قــرار 
انــدازه 40 و نســبت ابعاد 4، پتانســیل زتــا 5۳/47 میلی ولت با روش بدون بــذر و همچنین اتصال 
آن بــه پلی لینکــر بود. نانومیله های طال، مجموعه نانومیله هــای طال-پلی لینکر با محدوده غلظت 
گانه  )0/05، 0/1، 0/1۳9، 0/278، 0/417، 0/5، 1، 1/5( و مدت زمــان 24 ســاعت، به صــورت جدا
با رده  ســلولی ســرطانی پستان مواجه شده و تغییرات ســلولی حاصل پس از بررسی تست سمیت 
)MTT( نشــان دهنده ورود موفقیت آمیز هرکدام از موارد ذکر شــده به سلول و تاثیرگذاری مستقیم 
آن ها بود. غلظت 0/05 به عنوان برای نانومیله های تنها به عنوان IC50 محاســبه شــد و نشان داد 
کمترین غلظت CTAB موجود در محلول نانوذرات موجب مرگ سلولی خواهد شد. نانومیله های 
طــال متصــل به پلی لینکر بــا محــدوده غلظــت )0/05، 0/1، 0/1۳9، 0/278، 0/417، 0/5، 1، 1/5( 
گرفته شد. مواجهه رده سلولی  در محدوده زمانی 24 ساعت با غلظت 1/5 به عنوان IC50 در نظر 
 )NH2-PEG7500-SH( بــا نانومیله هــای طــال متصــل بــه پلی لینکــر )7-MCF( ســرطان پســتان
بــا مدت زمــان 2 ســاعت و لیزر درمانــی با )NIR( موجب افزایش دمای ســلولی به بــاالی 46 درجه 
ســانتی گراد و ایجاد مرگ ســلولی با آپوپتوز و نکروز شــد. پلی لینکر )NH2-PEG7500-SH( عالوه بر 
کاهش ســمیت  هدفمندســازی ورود نانوذرات به رده ســلولی ســرطان پســتان )MCF-7( موجب 
کمیته اخالق دانشــگاه  ســلولی آن و افزایــش تاثیرگــذاری لیزر هایپرترمیا بــود. این مطالعه با تایید 

کد )IR.QUMS.REC.1397.310( انجام شد. علوم پزشکی قزوین با 

1-  Viability
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چکیده1
در پژوهش های باستان شناســی دشــت قزوین توجه چندانی به شبکه های آب رسانی و چگونگی 
کشــاورزی منطقه نشــده بود. شــواهد  تامیــن آب بــرای حیــات و رونق اســتقرارگاه های باســتانی و 
کاریــز در جنــوب دشــت قزوین مــی داد. در یک بررســی و  کــی از غنــای میــراث قنــات و  موجــود حا
کندگــی محوطه هــای پیش از اســالم شهرســتان بوئین زهرا در  کــه نگارنــده در پرا تحلیــل اولیــه ای 
محیط سامانه اطالعات جغرافیایی )GIS( داشت متوجه شد بیش از 60 درصد قنات های معاصر 
گرفته است. این تحلیل سطحی نشانگر قدمت  بوئین زهرا در محدوده محوطه های باستانی قرار 

که مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه ای بود. باالی مدیریت منابع آبی در منطقه می داد 

در فاز نخســت پروژه پژوهشــی »بررســی و شناســایی قنات های شهرســتان بوئین زهرا« به بررسی 
و شناســایی قنات هــای بخش هــای مرکــزی و رامند و دهســتان های رامنــد جنوبــی، ابراهیم آباد، 
ســگزآباد و رحیم آبــاد و در فــاز دوم بــه بررســی و شناســایی قنات هــای مناطــق دیگــری از قبیــل 
بخش هــای مرکزی و شــال و دشــتابی و دهســتان های زهــرای باال، زهــرای پایین، زین آبــاد، قلعه 

هاشم، دشتابی شرقی و غربی از شهرستان بوئین زهرا پرداخته شد.

Mdehpahlavan@ut.ac.ir  :گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، نویسنده مسئول 1-   عضو هیات علمی 

بررسی و شناسایی قنات های شهرستان بوئین زهرا
 )بخش های زهرای باال و دشتابی(
ملقفر د  پرلوای1

بررسی و شناسایی قنات های شهرستان بوئین زهرا
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شایان ذکر است در آماربرداری نهادهای اداری شهرستان بوئین زهرا در سال 1۳88 تنها ۳0 رشته 
قنات شناسایی شــده بود. »پروژه پژوهشــی بررسی و شناســایی قنات های شهرستان بوئین زهرا« 
در قالــب دو فــاز در ســال های 1۳97 و 1۳99 بــه انجــام رســید و در مجمــوع 124 رشــته قنــات و 16 
گرفت. 74 درصد قنات ها  کوره تولید نای سفالی مورد شناسایی و مستند نگاری قرار  آسیاب و 7 

در بخش مرکزی، 14 درصد در بخش دشتابی و 12 درصد در بخش شال واقع شده است.

کلیدی: مدیریت آب، میراث قنات، آسیاب، بوئین زهرا واژه های 

مقدمه
کشور، در شمال مرکزی فالت ایران قرار دارد  دشت قزوین، یکی از پهنه  های جغرافیایی و فرهنگی 
کوه های البرز، از غرب به ارتفاعات موازی چرگر و مناطق طارم،  که از شــمال به دامنه های جنوبی 
منجیل و زنجان و از جنوب به ارتفاعات رامند محدود می شود. این دشت از سمت شرق باز است 
ج منتهی می شود. وسعت دشت قزوین 44۳000 هکتار است و رودخانه  کر و به دشــت ســاوجبالغ 
کردان و مسیل های مختلف  کوچک خررود، حاجی عرب،  که از به هم پیوستن رودخانه های  شور 
بــه وجــود می آیــد، بزرگ تریــن رودخانــه ایــن منطقه اســت و بــه دریاچه حــوض ســلطان می ریزد. 
که به موازات فرهنگ های پیش ازتاریخ و  دشــت قزوین یکی از دشــت های طبیعی ـ فرهنگی است 
)رویدادی های دوران تاریخی( دیگر نقاط فالت ایران تحوالت باستان شناسی خاص خود را پشت 
گذاشــته و در جریان ارتباط فرهنگی با مناطق پیرامونی، شــواهدی از روابط فرهنگی درون و  ســر 

برون منطقه ای را در خود بر جای نهاده است )فاضلی نشلی، 1۳85: 18(.

 دو عامــل اصلــی و مهــم در دنیــای باســتان و حتی امروز، دشــت قزوین را برای اجتماعات مســتقر 
در فالت ایران مســاعد ســاخته اســت. نخســت آن که این دشــت ازنظر حاصلخیزی دارای ظرفیت 
کشــاورزی در  گــی بــرای اســتقرار اجتماعــات اولیــه در دوران آغــاز  فوق العــاده ای اســت و ایــن ویژ
تمدن های پیش ازتاریخ و دنیای باســتان بســیار مناســب بوده اســت. عامل مهم دیگر، وضعیت 
کویــر مرکــزی ایران  خــاص جغرافیایــی ایــن دشــت در دامنه هــای جنوبــی البــرز و حاشــیه شــمال 
واقع شده است و دادوستد و ارتباط در دنیای باستان بین تمدن های شرق و غرب به ناچار از این 
تنهــا رهگــذر مســاعد و قابل زندگی انجام می گرفته اســت و بی شــک محوطه هــای پیش ازتاریخی، 
کنــار بهــره  تاریخــی و اســالمی بســیاری در ایــن دشــت شــکل گرفته اند )نگهبــان، 1۳85: ۳15(. در 
کــه در دشــت قزویــن  گذشــته  گرفتــن از تمامــی زحمــات و نتایــج باســتان شناســان در دهه هــای 
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که برخی از این یافته ها و محوطه های متعلق به دوره های موردنظر  فعالیت داشته اند، نیاز است 
بــا توجــه به اهداف ارائه شــده و در افق هــا و بافت های مجزایی، موردبازنگری و بررســی مجدد قرار 
که رشته قنات های منطقه موردنظر )به عنوان عامل شکل گیری، حیات و حتی رکود  گیرند. ازآنجا
کنون مورد شناســایی و ثبت دقیــق قرار نگرفته اند، بنابراین شناســایی  محوطه هــای باســتانی( تا
دقیق آن ها می تواند تاثیر شگرفی در درک ما از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری محوطه های منطقه 
که شواهد بســیاری از سازه های سنتی آب  موردنظر داشــته باشــد. یکی از استان های فعلی ایران 
کانال های ســنتی انتقال آب، ســاخت بند،  در آن درزمینه مهندســی مهار آب شــامل حفر قنات، 
آب انبار و ســایر ســازه  های آبی ســنتی، برجای مانده اســت، استان قزوین اســت. طبق آمار وزارت 
کشــاورزی در ســال 1۳78، تعداد 285 رشــته قنات با تخلیه ســالیانه 1۳0 میلیون مترمکعب  وقت 
کشاورزی، 1۳78: ۳(. این در حالی  به صورت فعال در این استان وجود داشته است )اداره جهاد 
که ســوابق بیش از 700 رشــته قنات با عمری بیش از ۳7 ســال تا هزاران سال در این استان  اســت 
وجــود داشــته اســت. حفظ ســوابق ارزشــمند مهندســی آب و قنات در ایــن اســتان و برنامه ریزی 
گردشــگری، اقتصادی و فرهنگــی به جهت قدمت دیرپای آثار تاریخی در  بــرای احیاء آن با اهداف 
استان قزوین امری ضروری است به همین دلیل در این مقاله تالش شده تا با معرفی و شناسایی 
ایــن ظرفیت  هــای تاریخــی فرهنگــی موجــود در اســتان مقدمات حفاظــت و حراســت و همچنین 

کرد. بهره برداری از آن ها را فراهم 

مبانی نظری و پیشینه
کیلومترمربع وســعت، با دامنه مکانــی از ۳5/15 تا ۳6/47 عرض  اســتان قزویــن بــا حدود 15820 
گیالن، مازنــدران، همدان و زنجان  شــمالی و 48/51 تــا 50/50 طول جغرافیایی بین اســتان های 
کیلومتر فاصله دارد.  که تا تهران حــدود 140  قــرار دارد. مرکز اســتان، شهرســتان های قزوین اســت 
که ارتفاع مرکز شــهر از سطح دریا 1298  اســتان در ارتفاع 1150 تا 1500 متری از ســطح دریا قرارگرفته 
متــر اســت. ایــن اســتان بــا جمعیتــی حــدود یک میلیون نفــر در پی جــدا شــدن از اســتان تهران و 
کستان  کســتان از اســتان زنجان، شکل گرفته اســت. سه شهرســتان اصلی به نام های قزوین، تا تا

و بوئین زهرا دارد. آوج و آبیک و رودبار الموت از بخش های استان هستند )آقا نباتی، 1۳86: 4(.

کوهستانی و دشت  که دهســتان های چهارده گانه آن را در برمی گیرد به دو ناحیه  ســرزمین قزوین 
کوهستانی  کوه نگاری، بخش شمالی و جنوبی استان مرتفع و  تقسیم می شود. )ورجاوند: 1( ازنظر 
گرس قرارگرفته و در میان این رشته کوه ها، زمین های  است. این منطقه میان دو رشته کوه البرز و زا
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که از شرق به غرب عبارت اند از: دشت قزوین، دره ی ابهر، چمن سلطانیه  حاصل خیزی قرار دارد 
کشــور با  و خمســه ی زنجــان )آقانباتــی، 1۳86: 4(. دشــت قزویــن ازجملــه دشــت های حاصلخیز 
کشــاورزی ســنتی، صنعتی و مکانیزه شــده اســت  که ســه چهارم آن قابل  مســاحت 44۳000 هکتار 
)آصف زاده، 1۳74: 5(. به لحاظ برخورداری از شــرایط اقلیمی مناســب و اراضی حاصل خیز برای 
کشــور  کشــاورزی  گرمســیری و سردســیری، این اســتان یکی از قطب های  کشــت انواع محصوالت 
که ازنظــر صنعت نیــز جایگاه  اســت. افــزون بــر این، جایگاه جغرافیایی اســتان ســبب شــده اســت 
کی از پتانسیل  گذاری، حا کد و در حال وا ویژه ای داشته باشد. وجود 140 معدن فعال، متروکه، را

معدنی درخور توجه استان است )آقانباتی، 1۳86: 4(.

گی های زمین  شناسی استان قزوین: از نگاه زمین شناسی، استان قزوین در فصل مشترک    ویژ
گفته ی دیگر، بلندی های شــمال اســتان در  البرز غربی و لبه ی شــمالی ایران مرکزی قرار دارد. به 
که شــامل دشــت قزوین و ارتفاعات جنوب اســت،  حاشــیه ی جنوبی البرز و بخش بیشــتر اســتان 
که ارتفاعات شــمال را  بــه پهنــه ی ســاختاری - رســوبی ایران مرکــزی تعلــق دارد و به نظر می رســد 
از دشــت قزویــن جــدا می کند. ولــی این مرز به یقین قراردادی اســت، به طوری کــه تعیین یک خط 
کننده ی واقعی بین البرز و ایران مرکزی نشدنی است و این دو، دو پیکره ای از یک حوزه اند. جدا

را زیــر پوشــش دارند. دگــر  گســتره های وســیعی  کواترنــر  آبرفتــی  در اســتان قزویــن، نهشــته های 
گستره ی  کواترنر استان قزوین از اهمیت ویژه ای برخوردارند، به طوری که در  ریختی های رسوبات 
کواترنر را بریده  گســله های شمال قزوین، طالقان، اشتهارد، آبیک و شــاهرود رسوب های  اســتان، 
و دارای پیشــینه لرزه خیــزی هســتند و درنتیجــه، رویــداد زمین لرزه در اســتان قزویــن دور از انتظار 

نیست )آقانباتی، 1۳86: 4(.

موقعیت جغرافیایی بوئین زهرا: شهرستان بوئین زهرا در شمال غربی فالت ایران در دامنه بین   
۳5 درجــه و 25 دقیقــه تــا ۳6 درجه و 15 دقیقه عرض شــمالی و 48 درجه و 45 دقیقه تا 50 درجه 
گسترده شده است. میانگین ارتفاع شهرستان بوئین زهرا از سطح دریا 1500  15 دقیقه طول شرقی 
متر است. این شهرستان دارای آب وهوای خشک تا نیمه خشک است و در جنوب استان قزوین 
کســتان و از غرب به استان زنجان و  قرارگرفته اســت، از طرف شــمال به شهرســتان های قزوین و تا
از شرق به استان تهران و از جنوب غرب به استان مرکزی و همدان محدود می شود )مالصالحی، 
کل  کــه حدود یک ســوم مســاحت  کیلومترمربــع وســعت دارد  1۳86: 15(. ایــن شهرســتان 5526 

کشور را در برمی گیرد )همان: 15(. کل  استان قزوین و یک سی صدم مساحت 
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ح ذیــل    تقســیمات سیاســی و اداری: در ســال 1۳70 بخــش بوئین زهــرا بــه 6 دهســتان بــه شــر
تقسیم شد )شکل 1(:

دهستان دشتابی شرقی به مرکزیت روستای شهرستانک  
دهستان دشتابی غربی به مرکزیت روستای ارداق  
دهستان زهرای باال به مرکزیت روستای عصمت آباد  
دهستان زهرای پایین به مرکزیت روستای رحیم آباد  
دهستان سگزآباد به مرکزیت روستای سگزآباد  
دهستان رامند جنوبی به مرکزیت دانسفهان  

در ســال 1۳75 هم زمــان بــا تصویــب الیحه تشــکیل اســتان قزویــن بخــش بوئین زهرا به همــراه آوج 
که مجددا در  شهرستان واحدی را مرکب از دو بخش مرکزی و بخش آوج با 11 دهستان تشکیل داد 
ســال های اخیــر این بخــش از بوئین زهرا نیز جدا شــد. در حال حاضر بوئین زهــرا دارای چهار بخش: 
که از این تعداد  شــال، دشــتابی، رامند، بوئین زهرای مرکزی اســت. مجموعا دارای 414 روستا است 

255 روستا دارای سکنه و 159 روستا خالی از جمعیت هستند )مالصالحی، 1۳86: 15(.

شکل 1- تقسیمات سیاسی بخش های شهرستان بوئین زهرا  
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آب وهــوای بوئین زهــرا: بــا توجــه بــه آمــار ایســتگاه های موجــود میانگیــن بارندگــی منطقه 205   
کثــر آن در فروردیــن و اردیبهشــت اســت. میانگیــن درجه حرارت ســاالنه  کــه حدا میلی متــر اســت 
گرم ترین ماه ســال مرداد اســت. این منطقه  15/5 درجــه ســانتی گراد، ســردترین مــاه ســال دی و 
گروه مناطق با اقلیــم نیمه بیابانی شــدید و درروش آمبرژه در  گوســن در  در تقســیم بندی اقلیمــی 
مناطق با اقلیم خشــک ســرد قرارگرفته اســت. فصل خشــک در این مناطق حدود شش ماه است 
که از اواخر فروردین شروع شــده و تا اواســط آبان ادامه می یابد. میانگین دما در فصل تابســتان و 
که می وزد به خشــکی  گرمی  که این امر با وزش بادهای  حتــی ماه هــای خــرداد و مهر نیز باال اســت 
کثر آن مربوط به بهمن  که حدا محیط می افزاید. میانگین رطوبت نسبی منطقه 57 درصد است 

و حداقل آن مربوط به خرداد و تیر است )نسب پور، 1۳96(.

بادهای منطقه: با توجه به آمار مربوط به ایستگاه های بادسنجی باد غالب منطقه بادی است   
که از شمال غرب می وزد. همچنین در منطقه موردمطالعه تقریبا در تمام طول سال شاهد وزش 
کــه عامل اصلی فرســایش نیز محســوب می شــوند. در ایــن منطقه بیشــترین فراوانی  بــاد هســتیم 

مربوط به بادهای غالب از جهات شمال غرب و غرب منطقه می وزد )نسب پور، 1۳96(.

گلباد، در ایستگاه بوئین زهرا بادهای غرب و شمال غرب از فراوانی بیشتری  بر اساس تحلیل های 
نسبت به سایر جهات برخوردار هستند و بعد از آن ها باد های شرق و جنوب   شرقی دارای فراوانی 
که فراوانی بادهای آرام 42/۳  گلباد ساالنه ایستگاه بوئین زهرا نشــان می دهد  بیشــتری هســتند. 
کالس  های سرعت باد  درصد از مجموع برداشــت  ها در طول دوره آماری اســت. بیشــترین فراوانی 
کــه 22/9 درصد از فراوانی باد هــا را به خود  کالس ســرعت 0/5-2/1 متر بر ثانیه اســت  مربــوط بــه 

اختصاص داده است )نسب پور، 1۳96(.

گل طوفان مشــخص اســت فرساینده ترین باد در این منطقه از غرب و شمال غرب  در نمودارهای 
کالس فراوانی باد فرســاینده مربوط به باد با ســرعت 6-7/5 متر بر ثانیه اســت  می وزد. بیشــترین 

که 5/5 درصد از بادها را به خود اختصاص داده است )نسب پور، 1۳96(.

کتاب خود مربوط بــه بوئین زهرا بادهای منطقه به چهار دســته  گــزارش جــالل آل احمد در  طبــق 
تقسیم می شوند:

که از جهت شــمال غربی می وزد و در تمام فصول - 1 باد »میه«: بادی اســت ســرد »بســیار ســرد« 
گرم پوشــید و  کنــد باید لباس  گرم ترین تابســتان ها وقتی شــروع بــه وزیدن  هســت. حتــی در 
کــرد و بــه اتاق های دربســته پناه بــرد. وزش آن  بســاط را از تــوی ایوان هــا و مهتابی هــا جمــع 
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که هرچند روز یا هرچند هفته یک  بار شروع می شود.  ترتیب معینی ندارد یعنی معلوم نیست 
کرد ســه روز دوام دارد. البته روزهــا مالیم تر و  که وقتی شــروع به وزیــدن  ولــی مهــم این اســت 
که  شب ها سخت تر و شدیدتر. در زمستان وقتی باد میه است هیچ کس جرات سفر ندارد چرا
که از سوختن محصول و سر درختی  یخ بندان می کند؛ اما در تابســتان تنها امید اهالی اســت 

جلوگیری می کند.
کــه ته مانده ی همان بــاد میه اســت و از همان ســمت می آید در - 2 بــاد »قاقــازان«: بــاد قاقــازان 

که به زودی میه  که می رســد آن را به این اســم می خوانند و پیداســت  حقیقت باد میه به آخر 
تمام خواهد شد.

که فقط در زمســتان خبــری از آن نیســت و در تمام - ۳ گرم«  گرمــی اســت »خیلــی  بــاد »راز«: بــاد 
گاه به گاه می وزد. جهت آن از جنوب شرقی )از طرف ساوه( به شمال غربی است.  فصول دیگر 
گرمای آن محصول را می سوزاند و درخت ها را خشک  که شدت  گاه می شود  در ایام تابستان 
می کنــد. حتــی اغلــب بــه همراه خود طوفانی از ماســه و شــن مــی آورد و الیه ی نرمی از ماســه 
که »شرجی های« جنوب. باز این باد هم موعد و رسم مقرری  روی زندگی می کشد. همچنان 
که  نــدارد. شــروع وزش آن را از بــوی هــوا و از رنگ آســمان جنوب شــرقی پیش بینــی می کنند 
گرما را نشــکند معموال بین هفت تا د روز باد  کمر  گر باد میه ای  کم رنگی با خود دارد. ا اخرای 
که باد »راز« زیاد اســت انواع آفت فراوان اســت. حتی رمه و  »راز« دوام دارد، شــبانه روز. ســالی 
که در تابســتان ســال 1۳21 هنگام قحطی  حشــم را نیز از پای می اندازد. فراموشــم نمی شــود 
معــروف بــه نان ســیلویی اوایــل جنگ، همــراه یک قافلــه ی ده تایی شــتر از همیــن آبادی ها 
گندم به تهران می آوردیم. من بودم »جوانکی هجده ســاله« با دو ســه نفر ســاربان و اهل ده. 
شــب ها می آمدیم و روزها اطراق می کردیم. از ترس باد »راز« و بیشــتر از آن، از ترس ژاندارم ها 
کــه باد مه به پهلوی  که شــدت می یافت شــترها را می خواباندیم. طوری  و مامــوران غله. باد 
کز می کردیم تا شــدت  آن ها بوزد و بارها را حمایل شــترها می کردیم و خودمان در پناه شــترها 
باد بخوابد و وقتی برمی خاســتیم تا نصفه ی جوال ها را شــن پوشــانده بود و در یکی از همین 
گشتند  گریخت و ساربان ها در عین نومیدی تا صبح  که شتری در باد  شب ها راه پیمایی بود 

و ما در آبادی نزدیک به روز آوردیم و تا روز نشد نتوانستند شتر را بیابند.
که از آن بترسند و نه - 4 باد »طالقان«: باد خنکی است و از شمال شرقی می وزد. نه شدتی دارد 

کوه های  که چون از سمت طالقان و  که به محصول زیانی برساند. نسیم مالیمی است  حدتی 
شمال شرقی قزوین می آید آن را به این اسم می خوانند )آل احمد، 1۳70: 47 و 48(.
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واحدهــای زمین شناســی: شهرســتان بوئین زهــرا از منظــر ریخت شناســی بــه دو بخــش نســبتا   
جدای از هم تقسیم می شود:

که دشت صاف و همواری است، پوشیده از رسوبات آبرفتی دوران - 1 بخش شمالی: این قسمت 
کنیم رسوبات، ریزدانه شده  که هرچه از سمت جنوب به شمال منطقه حرکت  چهارم است 
که مبین تحمل فرسایش فیزیکی و شیمیایی آن  و چشــم انداز مناسب تری را نشــان می دهد 
کاهش ارتفاعات از جنوب  است. ضخامت رسوبات نیز به موازات افزایش می یابد و با توجه به 
به شــمال تا قســمت های میانی دشــت و افزایش ارتفاع از قســمت میانی به ســمت شــمال، 
که از شــمال به ارتفاعات البرز و از  دشــت قزوین را به صورت یک ناودیس بزرگی درآورده اســت 
کنده مرکزی ایران در جنوب شهرســتان محدود می شــود. شــیب این  جنوب به ارتفاعات پرا
ناودیس تقریبا از ســمت غرب به شــرق اســت. ســامانه های آبراهه ها و زهکشــی های منطقه 
نیــز ایــن موضوع را اثبــات می کند. ســازندهای دوران چهارم منطقه در اثــر تغییرات اقلیمی و 
زمین شناســی به شــکل پادگانه های آبرفتی متعددی با ســطوح ارتفاع متفاوت تبدیل شــده، 
گســترش ایــن پادگانه هــا در قســمت شــمال شــرقی و شــمال غربی منطقــه نمود  به طوری کــه 
گســترش پادگانه های با ســطوح  ظاهری منطقه را مشــخص می کند. بخش جنوبی منطقه از 
کــم ارتفــاع و ارتفــاع متوســط و درنهایــت پادگانه هــای آبرفتی با ارتفاع زیاد افزوده شــده اســت 

)مالصالحی، 1۳86: 16(.
کوه های رامند با ارتفاع 2580 - 2 که  بخش جنوبی: دارای پستی ها و بلندی های بی شماری است 

متر، کوه بشبالغ با ارتفاع 2255 متر و کوه قره تیره با 2295 متر و قافاالنکوه را دربر می  گیرد. ازنظر 
لیتولــوژی )کانی و سنگ شناســی( ســنگ های منطقه بســیار متنــوع بوده و ســنگ های آذرین 
اســیدی و حد واســط تا حــدودی پازیک تشکیل شــده اند. ســنگ های عمــده در این منطقه، 
گدازه هــای  گدازه هــای ریولیتــی، توف هــای اســیدی،  آندزیــت، بازالــت، ســنگ های آذرآواری، 
کنگلومرا، ماسه ســنگ قرمز،  گنمبریت اســت. ســنگ های رســوبی منطقه شــامل  داســیتی و ا
گچ دار، آهک های نومولیتی و آهک های مرجانی اســت. علت اصلی پیدایش این رشــته  مارن 
که قسمتی از زون  ارتفاعات در رابطه با فعالیت های آتشفشــانی مربوط به الیگومیوســن اســت 
ارومیه دختر را شامل می شود. با توجه به این که قسمت جنوبی شهرستان تحت تاثیر زون فوق 
است و این زون تا حدودی معروف به خط متالوژی ایران است احتمال تشکیل ذخایر معدنی 
فلزی و غیرفلزی در این منطقه وجود دارد. اطالعات فوق می تواند ما را در مطالعه شواهد و آثار 

به دست آمده در مناطق مختلف شهرستان بوئین زهرا یاری نماید )همان جا(.
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 منطقه موردمطالعه در زون ایران مرکزی قرارگرفته اســت. ازنظر زمین شناســی این منطقه شــامل 
کواترنری شامل پهنه های سیالبی  کواترنری اســت. ازنظر چینه شناسی نهشــته های  نهشــته های 
کشــاورزی )Qcu( اســت. واحدهای چینه شناسی منطقه مربوط به  )Qfp(، رســی )Q( و زمین های 
که سن آن ها هولوسن تعیین شده است )نسب پور، 1۳96(. کواترنری یا عهد حاضر هستند  دوران 

گی های مکان نگاری، شهرســتان بوئین زهرا به    توپوگرافی شهرســتان بوئین زهــرا: به لحاظ ویژ
سه طبقه ارتفاعی و دو واحد فیزیوگرافی تقسیم می شود:

کز روستایی شهرستان را در خود جای داده - 1 که 46.5 درصد از مرا ارتفاع میان 1000 تا 1500 متر 
است. این منطقه ادامه دشت پهناور قزوین به سمت جنوب بوده و تا جنوب شهر بوئین زهرا 

امتداد می یابد.
کز روستایی شهرستان را در خود جای داده و - 2 که ۳7.5 درصد از مرا ارتفاع بین 1500 تا 2000 متر 

عمدتا مناطق جنوبی دهستان های سگزآباد و زهرای پایین از توابع بخش مرکزی بوئین زهرا 
و قســمت های وســیعی از دهستان های آبگرم، حصار ولی عصر و خرقان شرقی را دربر می گیرد 

)که از بخش های شهرستان بوئین زهرا جداشده اند(.
که تماما محدود به بخش های جنوبی دهستان های خرقان شرقی، - ۳ ارتفاع بیش از 2000 متر 

خرقان غربی، شــهیدآباد و حصار ولی عصر تا از توابع بخش آوج می شــود. این منطقه بیش از 
کز روستایی را در خود جای داده است. 16 درصد مرا

کز روستایی این شهرستان بیش از نیمی در ارتفاع باالتر از 1500 متر واقع شده اند.  بدین ترتیب از مرا
گرفتــن در منطقه مرکــزی ایران،  بــه لحــاظ زمین شــناختی منطقــه موردمطالعــه بــا توجه بــه قــرار 
عمدتا از تشــکیالت دوران ســوم و چهارم پوشــیده شــده اســت. وجود تشــکیالت آبرفتی و سیلتی 
دشــت قزوین در شــمال بوئین زهرا واقع در دهستان های دشــتابی غربی، دشتابی شرقی، زهرای 
کنگلومــرا و آندزیــت  بــاال و رامنــد جنوبــی و وجــود ســنگ های آذرآواری، ســنگ های آتشفشــانی، 
در دهســتان های خرقــان شــرقی حصــار ولی عصر، شــهیدآباد و ســگزآباد در جنــوب و جنوب غربی 

گی های بارز زمین ساخت آن محسوب می شود )مالصالحی، 1۳86: 17(. شهرستان از ویژ

ک های منطقــه موردمطالعه تغییــرات ژنتیکی زیادی    کاربری اراضــی: خا ک هــای منطقــه و  خا
که در اثر فرســایش و رســوب گذاری مناطق باالدســت  ندارد و بیشــتر شــامل رســوبات جوانی بوده 
بخصــوص طغیــان رودخانه هــا و آبراهه ها به این قســمت منتقل شــده اند )نســب پــور، 1۳96(. در 
ک ها از رســوبات مخروط   افکنه  های رودخانه حاجی عرب و خررود تشکیل شــده اند.  اصل این خا
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قســمت های باالیــی مخــروط   افکنه شــامل اراضی غربــی، جنوبی، شــمال غربــی بوئین زهرا تحت 
 )Sz( و ســری ســگزآباد )Bo.so( و شــور و قلیایــی )Bu.sh( کم عمــق ســری بوئین زهــرا )Bu( ســری 
ک هایی با بافت متوسط  نام گرفته اند )مالصالحی، 1۳86: ص 18(. این رسوبات ریزدانه بوده و خا
ک عمیق و شــور و قلیــا بوده به طوری که میزان شــوری و  تــا ســنگین را تشــکیل داده اند. دارای خا
کم تا خیلی زیاد در قســمت های مختلف متفاوت اســت و به صورت لکه های  قلیاییت از محدوده 
ک ها  گی این خا ک دیده می شــوند )نســب پور، 1۳96(. ویژ ســفیدرنگ امالح در ســطح و عمق خا
ک عمیــق به رنگ قهــوه ای تیره با بافت رس و شــنی و مقــداری لکه های آهک و  عبارت انــد از: خــا
کم عمق مانند ســری اصلــی با طبقه ای از ســنگریزه در  ک براون( و ســری  ســنگ ریزه های ریــز )خــا
عمق 40 تا 50 سانتی متر و در قسمت هایی با شوری و قلیاییت متوسط و سری سگزآباد، به صورت 
کم عمق با طبقات متناوب به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره با بافت شــن و رســی ســنگ ریزه  ک  خا
ک رســوبی( در قســمت پایینی  دار بر روی طبقه ای از ســنگریزه و شــن در عمق 50 متری )انواع خا
مخروط   افکنه شــامل اراضی شــمال شــرقی و شــرق، تحت ســری عشــرت آباد )Es( و ســری شــور و 
قلیایی )Es.So( نام گرفته اند )مالصالحی، 1۳86: 18(. وجود ســدیم زیاد محلول و تبادلی موجب 
ک ســطحی در بعضی از مناطق شــده  کردن خا ک شــده و موجــب پف  کلوئیدهــای خا کندگــی  پرا
کنده، سازندهای  گیاهی پرا گرم، پوشش  است. به علت وجود شرایط آب و هوایی نیمه خشک و 
ک های موجود در منطقه مطالعاتی  زمین شناســی نســبتا جوان و فعالیت های انســانی اندک، خا
ک هــای جــوان و تکامــل نیافتــه اســت و به طورکلــی از رده هــای اریدی ســول و  عمدتــا شــامل خا
کمبود رطوبت تکامل پروفیلی چندانی نداشــته و عمدتا  که به دلیل  آنتی ســول تشکیل شــده اند؛ 
ک ها در  ک هســتند و این خا گچ و نمک در ســطح و داخل افق های خا دارای تجمع امالح آهک، 
گیاهی تشکیل می شوند و ممکن است آثاری از  هر رژیم حرارتی و رطوبتی و مواد مادری و پوشش 
گردد )نسب پور، 1۳96(. اراضی بوئین زهرا قابلیت  گچ نیز در آن ها مشاهده  امالح محلول، آهک و 
گیاهان و علوفه های پایدار به شــوری توام بــا آبیاری و در  کشــت  گاه و  کمابیــش مناســب بــرای چرا

کم برای زراعت آبی را دارا هستند )مالصالحی، 1۳86: 18(. پاره ای از قسمت ها قابلیت 

که از چشــمه های مهم   اراضــی مزروعــی ایــن منطقه را خررود و قنات و چشــمه ها آبیاری می کنند 
کیلومتری مشرق آوج( است. زراعت در اراضی  کلنجین )حدود ۳5  آن، چشمه علی در نزدیکی ده 
گزارش آل احمد محل ســکونت  کار زراعــی به نام بنه صورت می گیرد. به  بوئین زهــرا در واحدهــای 
گانه اســت )آل احمد،  هر بنه در یک ده مجزا و به نام همان بنه اســت، حتی قبرســتان هر بنه جدا

.)24 :1۳70
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روش  شناسی
پــروژه حاضــر دو قالــب دو فــاز و در ســال های 1۳97 و 1۳99 انجــام شــد. یافته  هــا و داده  هــای این 
کتابخانه های، بازدید حضوری )مشاهده مستقیم( و بررسی پیمایشی از  پژوهش برگرفته از منابع 
گردآوری، طبقه بندی و تحلیــل اطالعات و جمع بندی آن ها در قالب جداول  منطقــه و همچنیــن 
کمبود منابع مکتوب در مورد پیشــینه قنات های  و نمودارهــای آماری اســت. همچنین به دلیــل 
کهن ســاالن منطقه نیز اســتفاده شــد )تصویر 1(.  ایــن منطقــه از منابــع روایی همچون مصاحبه با 
ح نیز  جامعــه آمــاری در این پژوهش شــامل تمام قنات هــای موجود در منطقــه و روش اجرای طر

روش سرشماری بوده است.

تصویر 1- مصاحبه با آقای مقصود حسین خانی از مقنیان قدیمی روستای رحیم آباد  

یافته  های پژوهشی
کوره  های  از یافته  های اصلی این بررسی می  توان به قنات  ها، تعدادی آسیاب و همچنین تعدادی 
گی های قنات های این منطقه متنوع است؛ برخی از این قنات ها از دبی  کرد. ویژ پخت نای اشاره 
آب فراوانی برخوردارند به همین خاطر در مظهر این قنات  ها آسیاب  هایی تعبیه شده است؛ طول 
قنات  ها نیز متنوع است به طوری که در بعضی از آن ها به دلیل فاصله زیاد سفره های آبی از روستا، 
کمتری حفرشــده اســت. ازجمله  کوتاه چاه  های  چاه  های بیشــتر و در برخی دیگر به دلیل فاصله 
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کنــار ایــن قنات  هــا می  توان به پــاره دیوارها و چاهک یــا تنوره ای )تصویــر 2( از آجر،  مــوارد رایــج در 
کنار محفظه چرخاب  گل و ســنگ همراه با مالط آهک و ســیمان و فضای اتاق شکل در  خشــت و 
گرفت.  کارگران و آســیابان را برای آن در نظر  کاربری انبار یا محل اســتراحت  که شــاید بتوان  اســت 
کنده )تصویــر ۳( و نای های  تقریبــا در اطــراف همــه قنات  ها آثار و شــواهدی از تکه ســفال  های پرا

سفالی یافت  شده است.

تصویر 2- چاه  های مخروبه رشته قنات 4 سگزآباد )دید از غرب(.  

تصویر ۳- مظهر قنات ِجَرنده آراسنج  
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کوره های پخت سفال منطقه بوئین زهرا و اشتهارد تولید  تا 40-50 سال پیش نای های سفالی در 
می شدند ولی با ظهور عصر جدید و معرفی سیمان به عنوان یکی از تولیدات این عصر، استفاده از 
نای های ســفالی برای همیشــه منســوخ و بهره گیری از نای های بتونی رایج شد. به طوری که حتی 
کوره های تولید نای  کول جایگزین  کارگاه های تولید  امروزه واژه نای نیز جای خود را به کول داده و 
کاهگل در  کوره نای ســفالی روستای جهان آباد با خشــت و اندود  ســفالی شــده اند. به عنوان مثال 
ابعــاد 7×۳ متــر ساخته شــده اســت. تون )جهنــم یا آتشــدان( در طبقه زیرین قرار داشــته اســت و 
گلی منتقل  کف تعبیه شــده به محل انباشــت نای هــای  که در  حــرارت آتــش از طریــق منفذهایی 
کــه در دیوارهای چهــار ضلع بنا ایجادشــده به بیرون  می شــد و دود آتــش از طریــق دودکش هایی 
هدایت می شــده اند )تصویر 4(. نای موردنیاز قنات روســتا و بخشی از روستاهای هم جوار، در این 
ک رس موجود در اراضی روســتا اســتفاده می  شــد و  کــوره تولیــد می  شــد. برای ســاخت نــای از خــا
فرآیند پخت و آماده سازی نای های سفالی سه شبانه روز )یک شبانه روز پخت و دو شبانه روز سرد 

شدن تدریجی و شکل گیری نهایی( طول می  کشید.

تصویر 4- نمایی از اتاق چرخاب آسیاب ینگی دیرمان آراسنج )دید از شمال(.  

بــا توجه به بررســی  های میدانی و مصاحبه با افــراد بومی، به طورکلی در منطقه بوئین زهرا، دو نوع 
ع حفر  قنــات یکــی به منظور مصرف عموم در روســتاها و دیگری برای اســتفاده اختصاصــی در مزار
کــه قنات  های ســلطان آباد، قاضی آبــاد، قدرت آبــاد، ابراهیم آباد و خرم آبــاد از نوع دوم و  می  شــده 
ع خصوصی حفر شــده اند. در برخی موارد نیز نهری روباز به طول 500  صرفا برای آب رســانی به مزار
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گرمابه قدیمی، آب آشــامیدنی و آبیاری  متر آب قنات را به داخل بافت روســتا جهت اســتفاده در 
ع شرقی و شمالی روستا هدایت می کرده است. مزار

کاشت  ع شــده و  نکته قابل توجه اینکه، در سرتاســر منطقه به تدریج باغ های پســته جایگزین مزار
پســته در اولویت زراعی اهالی قرارگرفته اســت. باغ های پسته در منطقه بوئین زهرا قدمت چندانی 
ندارنــد و حال آنکــه باغ هــای پیرامــون قزویــن دارای قدمتــی طوالنی اند. درخت پســته از درختان 
کم آبی مقاوم بوده و در طول سال نسبت به بسیاری از درختان میوه،  که نسبت به  مثمری است 
کاشــت این  گرایش مردم منطقه به  گرمادوســت اســت. دلیل اصلــی  کمتــری نیاز داشــته و  بــه آب 
که همین مسئله  کم آن به آب است  درخت طی چند دهه اخیر، عالوه بر صرفه اقتصادی آن، نیاز 
ع قدیمی نظیر سلطان آباد،  کثر مزار مزیت آن نسبت به سایر درختان مثمر تلقی می شود. سطح ا

کاشت این درخت اختصاص یافته اند )تصویر 5(. قاضی آباد، ابراهیم آباد و ... نیز به 

گلدر روستای حیدرآباد با دودکش ها )دید از غرب(.   کوره  تصویر 5- نمای داخلی بنای 

حفــر قنــات در منطقــه همراه با آداب و روســم و آیین  های خاصــی نیز همراه بود. تنهــا با مصاحبه 
کــه هرگاه قناتی برای نخســتین بار حفر می شــد، توســط ارباب یا  کهن ســاالن منطقــه می  دانیــم  از 
گوســفند قربانی می شــد و یا اینکه  گاو و  که به همراه می آورد،  مالــک بــه برکــت وجــود آب و آبادانی 
در محــل مظهــر قنــات غذا یــا آش نذری بین مردم پخــش می کردند. پخش غــذا و به طور ویژه آش 
کاهــش میــزان آب قنــوات هم  نــذری در محــل مــادر چــاه و مظهــر قنــات در زمــان خشک ســالی و 
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که نزد اهالــی از احترام  کار با حضور ســادات محل انجام می شــد  کــه معموال ایــن  اتفــاق می افتــاد 
قابل توجهی برخوردار بودند. در این مراسم سادات به خواندن قرآن و ادعیه پرداخته و از خداوند 
که در این میان عموم مردم و مالک یا  گناهان و نزول باران رحمت می کردند  متعال طلب آمرزش 
کودکان  کم بارش و خشــک،  گفته اهالی، در ســال های  ارباب روســتا هم با آن ها همراه بودند. به 
کوچــه و برزن به راه  به ویــژه دختربچه هــا با پیروی از یک رســم باســتانی بــه نام چمچه خاتون، در 
افتــاده و با قاشــق چوبــی )چمچه( بر روی ظرفی می کوبیدند و این اشــعار ترکــی را می خواندند و از 

خداوند متعال طلب باران می کردند:

چومچه خاتین نه ایستر / آهلل دان یاغیش ایستر/ الی خمیرده قالمیش / بیرجه قاشیق سو ایستر

 سپس، به پخت آش نذری پرداخته و مقداری از آن را جهت برکت به تقلید از آب باران از ناودانی 
به پایین می ریختند و درنهایت تمامی آش بین اهالی پخش می شد.

 آب قنــات پــس از جــاری شــدن بر روی ســطح زمین از طریق نهر به ســمت روســتا منتقل می شــد 
گرم خورشــید قــرار داشــت. ذخیره ایــن آب در برکــه، آن هم در  و در طــول مســیر در معــرض تابــش 
گوارا شــدن آن می شــد. معموال یک بار در ســال قنات نیاز  هوای خنک شــب و ســحر باعث ســرد و 
کارگرانی )کوموش( از خود روســتا انجام  کار توســط مقنیانی از روســتا و  که این  به الیروبی داشــت 
می گرفــت. از مقنیــان قدیمی روســتا می  توان اســتادان موســی و غالمرضا قربانی و محمــود اینانلو 
که در مصاحبــه با مردم  را نــام بــرد. معمــار قیاس قنات روســتا فردی به نام ســیاوش یمنی اســت 
گذشته ذکر می کنند.  منطقه نام او را به عنوان معمار قیاس مورد وثوق خوانین و مالکان اراضی در 
کار معموال در فصول سرد  که این  ازجمله اقدامات مرمتی و حفاظتی در قنات، عملیات شیب بود 
کار، روســتاییان با همکاری یکدیگر دهانه میله چاه  ها را با اندود  ســال انجام می گرفت. برای این 
کوره و میله چاه  ها نگردد.  گل می پوشــاندند تا برف و باران وارد قنات نشــده و ســبب تخریب  کاه و 
سپس، از هر ده یا پانزده میله چاه یکی را بدون درپوش می  گذاشتند تا تبادل هوای بیرون و داخل 
کــوره قنات به بیرون راه پیــدا می کرد و از  قنــات انجــام شــود. بدین ترتیــب، هوای محبوس داخل 
رطوبت بیش ازحد دیواره قنات و ســپس ریزش آن جلوگیری به عمل می آورد. مقنیان و معماران 
که انجام می دادند، رسومات دریافت می کردند. رسومات، به معامله تهاتری  کاری  قیاس در قبال 
غ و... پرداخت می شــد و پول و  کارگر با غــالت، تخم مــر کــه در آن دســتمزد معمــار و  گفتــه می شــد 
ســکه ای در میان نبود. پس از وقوع زلزله ســال 1۳41 در بوئین زهرا بســیاری از قنات  ها آسیب دید 

و مجاری آب آن ها مسدود شد.



پژوهشنامه مطالعات کاربردی 370

که با توجه به میزان آسیب یا مشکل  کاری فنی، دشوار و زمان گیر بود   الیروبی و حفاظت از قنات، 
کار در فصل بهار  قنات، زمان انجام آن متفاوت و از یک تا چند ماه به طول می  انجامید. غالبا این 
گاهــی هــم در پاییــز انجــام می  گرفــت و برای انجــام آن از تمامــی تخصص  ها اعــم از معمار قیاس،  و 
گرفته می  شد. در طول زمان الیروبی، بنا به ضرورت و حجم الیروبی نسبت به  کمک  کارگر  مقنی و 
کارگاه هــا یک یا چنــد بار در ســال فعال می  شــد )برای  تولیــد نای هــای ســفالی اقــدام شــده و ایــن 

کنید(. مشاهده اطالعات قنات  ها و مشخصات آن ها به جدول 1 نگاه 

تصویر 6- بقایای نای سفالی قنات علی آباد  

نتیجه  گیری و پیشنهادات
»پروژه پژوهشی بررسی و شناسایی قنات های شهرستان بوئین زهرا« در قالب دو فاز در سال های 
1۳97 و 1۳99 به انجام رسید. درمجموع 124 رشته قنات )تصویر 2 و ۳( و 16 آسیاب )تصویر 4( و 
گرفت. در سال 1۳97  کوره تولید نای سفالی )تصویر 5 و 6( مورد شناسایی و مستند نگاری قرار   7
فــاز نخســت به بررســی و شناســایی قنات هــای بخش های مرکــزی و رامند و دهســتان های رامند 
جنوبی، ابراهیم آباد، ســگزآباد از شهرســتان بوئین زهرا پرداخته شــد. محدوده دقیق فاز نخســت 
گرفته  کشــور انجام  پروژه مذکور با توجه به شــیت های 1/25000 اســتاندارد ســازمان نقشــه برداری 

است و شیت های زیر را در برمی گیرند:



371ب ی ر ا ن ا انن ا ات وای نرر وای بوریش وورا

IV NE 5961

I SW 5961IV SE 5961

II NE 5961II NW 5961III NE 5961

II SE 5961II SW 5961III SE 5961

در ادامــه بررســی های فــاز نخســت و در فــاز دوم »پــروژه پژوهشــی بررســی و شناســایی قنات های 
شهرســتان بوئین زهــرا« به بررســی و شناســایی قنات های بخش های مرکزی و شــال و دشــتابی و 
ک و  دهســتان های زهــرای بــاال، زهــرای پایین، زین آباد، قلعه هاشــم، دشــتابی شــرقی و غربــی، ا
خرم آباد از شهرســتان بوئین زهرا پرداخته شــد. محدوده دقیق فاز نخست پروژه مذکور با توجه به 
گرفته اســت و شیت های زیر را  کشور انجام  شــیت های 1/25000 اســتاندارد ســازمان نقشه برداری 

در بر می گیرند:

II NE 5962II NW 5962

III SW 6062II SE 5962II SW 5962

I NW 6061IV NE 6061IV NW 6061I NE 5961I NW 5961

I SW 6061IV SE 6061IV SW 6061I SE 5961

III NE 6061III NW 6061

III SE 6061III SW 6061

بــر اســاس جــدول مشــخصات قنات هــا )جــدول 1( و نمودارهــای آمارگیــری و درصد فراوانی رشــته 
دشــتابی  بخــش  و  پائیــن(  زهــرای  بــاال  زهــرای  )دهســتان های  مرکــزی  بخش هــای  در  قنات هــا 
)دهســتان های دشــتابی شــرقی و غربی( و بخش شال )دهســتان های زین آباد و قلعه هاشم(، 74 
درصد قنات ها در بخش مرکزی، 14 درصد در بخش دشــتابی و 12 درصد در بخش شــال واقع شده 
اســت1 )شکل 2(. بیشــترین درصد قنات ها در دهستان زهرای باال از بخش مرکزی قرارگرفته اند. بر 
کم قنات در دهستان دشتابی غربی  کمترین ترا کندگی قنات های بررسی شده در فاز دوم  اساس پرا
از بخش دشــتابی و دهســتان قلعه هاشم از بخش شال واقع شــده است. 98 درصد قنات در میان 
قنات های بررسی شده فاز دوم غیرفعال و متروک هستند. بیشترین تعداد قنات های فعال مربوط 

کستان قرا می گیرد. بررسی این رشته قنات  1-  شایان ذکر است برخی از قنات های بخش شال در حوزه اداری شهرستان تا
به صورت تکمیلی در سال 1400 انجام خواهد شد و آمار دقیق تری در این زمینه ارائه می شود.
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به دو قنات در دهستان زهرای پائین از بخش مرکزی، روستای آراسنج و مزرعه قدرت آباد هستند. 
کمترین طول رشــته قنات ها مربوط به قنات فاضل آباد از روستای  بر اســاس شــواهد برجای مانده 
رحیم آباد، دهســتان دشتابی شرقی از بخش دشتابی با ۳90 طول است. طوالنی ترین رشته قنات 
کوشــک بــا 12800 متر از روســتای صدرآباد دهســتان زهــرای بــاال از بخش مرکزی  مربــوط بــه قنات 

است. بیشترین رشته قنات ها دارای طولی میان 2000 تا 6000 متر را دربر می گیرند )نمودار 1 و 2(.

شکل 2- موقعیت رشته قنات های شناسایی شده شهرستان بوئین زهرا در فاز دوم.  

نمودار 1- درصد تعداد قنات ها در بخش های مختلف بویین زهرا در فاز دوم  
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کندگی قنات های بررسی شده در فاز دوم   نمودار 2- پرا

کم قنات ها در منطقه بویین زهرا بسیار  زیاد و حیرت آور است. میراث قنات در این منطقه بسیار  ترا
که در ســال 41 در  که از یک ســو بــه دلیل زلزله ای  پیچیــده و جالب توجــه اســت. این در حالی اســت 
کشــاورزان و تخریب  کرد و از دیگر ســو حضــور  بویین زهــرا اتفــاق افتــاد  بســیاری از قنات هــا را خــراب 
محوطه ها و همچنین اســتفاده از چاه های عمیق برای آبیاری زمین ها ســبب شده تا قنات ها  احیا 
که قنات آب سرریز شده  کرد  نشــده، خشــک  شــوند و دچار آســیب و متروک شــوند.  نباید فراموش 
طبیعت را در اختیار ما قرار می دهد و عدم توجه به چنین میراثی سبب شده تا رو به فراموشی برود. 
ترویــج و روزآمد شــدن مهندســی و نظام پایدار شــبکه های آب رســانی قنات می تواند از ظهــور و بروز 
گفت 90 درصد قنات های بویین زهرا در  کند. در واقع می توان  بحران های زیست محیطی جلوگیری 
حال حاضر خشک و فراموش شده اند.  کشاورزان منطقه نیز به جنبه های میراثی آن توجه نمی کنند 
کرده اند. شناســایی و احیاء میراث مدیریت منابع آبی  ک یکســان  و بســیاری از این قنات ها را با خا
کم آب بوئین زهرا از اهمیت بســیار باالیی برخوردار اســت. عدم توجه  و مهندســی قنات در منطقه 
کاریز زمینه ســاز شــکل گیری بحران های زیســت محیطی و فــرو چاله ها در منطقه  بــه میــراث قنات و 

بوئین زهرا شده است. برای رسیدن به این مهم پیشنهادات و راهکارهای زیر ارائه می شود:

ثبــت برخــی از رشــته قنات هــای مهــم منطقه و آثــار جانبی در فهرســت آثــار ملی بــرای حفظ و   
حراست بیشتر )طبق جدول 2(.

کوره ها و    حفظ، نگهداری و احیاء برخی قنات ها و آثار جانبی منحصربه فرد از قبیل آسیاب ها و 
کاریز و قنات. گردشگری  آداب ورسوم قنات برای بهره برداری اقتصادی در زمینه 
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راه اندازی موزه میراث آب بویین زهرا برای معرفی و حفظ فرهنگ مدیریت منابع آبی  
کم قنات برای محصول بیشــتر با توجــه به موازین    احیــاء قنات هــای مهــم و بهره بــرداری از آب 

توسعه پایدار و الگوسازی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نظارت بر مصرف بهینه منابع آبی و حذف تدریجی چاه های عمیق قاچاق به منظور رسیدن به   

کاهش بحران های زیست محیطی شهرستان بویین زهرا. توسعه پایدار و 

منابع
آقانباتی ســیدعلی، 1۳86، زمین شناســی و توان معدنی اســتان قزوین، مجله زمین شناسی، دوره   

12، ش 4.
گذر زمان، قزوین، انتشارات بحرالعلوم.   آصف زاده، محمد باقر،1۳74، قزوین در 
آل احمد، جالل،1۳5۳، تات نشین های بلوک زهرا، تهران، انتشارات امیرکبیر.  
آیند )شرکت مهندسین مشاور(، 1۳95، مطالعات برنامه آمایش استان البرز )بخش تحلیل حوزه ها   

و زیر حوزه های آبریز(، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز.
خلج طایفه، علی، 1۳86، تاریخ شهرستان بوئین زهرا، جلد دوم، انتشارات منوچهری.  
گردی اســتان قزوین، تهران، نشــر    زنــده دل، حســن، 1۳77، راهنمــای جامــع ایرانگــردی و جهان 

ایرانگردان.
سیمای بوئین زهرا، )طبیعی اقتصادی، انسانی(، 1۳77، فرمانداری بوئین زهرا.  
کالویخو، 1۳74، سفرنامه، ترجمه سعود رجب نیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.  
فاضلی حســن، 1۳85، باســتان شناســی دشــت قزوین از هزاره ششــم تا هزاره اول ق.م، انتشارات   

دانشگاه تهران.
گزارش فصل های نخســت بررســی های باســتان شــناختی جنوب    مالصالحی، حکمت اهلل: 1۳86، 

اســتان قزویــن، بــا معاونــت: محمــد ســعیدپور و آتوســا مؤمنی، تهــران، ســازمان میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان قزوین.

گــزارش دومیــن فصــل بررســی های باســتان شــناختی جنــوب    مالصالحــی، حکمــت ا...، 1۳87، 
کوهستانی استان قزوین، سازمان میراث فرهنگی.

کاربــرد هندســه فرکتالــی در پیش بینــی بادهــای فرســاینده، پایان نامه    نســب پــور موالیــی، 1۳96، 
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی به راهنمایی دکتر سالجقه.

نگهبــان عــزت ا...، 1۳85، مروری بر پنجاه ســال باستان شناســی ایران، ســازمان میراث فرهنگی و   
گردشگری.

ورجاوند، پرویز، 1۳77، سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین، جلد اول، تهران، نشر نی.  
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ردیف

ت
نام قنا

ت
موقعی

مادر چاه
مظهر چاه

ت
صا

شخ
م

ش
بخ

ستان
ده

روستا
مزرعه

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ح 
ارتفاع از سط
دریا )متر(

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ت
طول قنا
)متر(

تعداد 
میله چاه

ت
ضعی

و

1
ت آراسنج 

قنا
قدیم

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

آراسنج
-

)N"53.50'38°E 35"56.43'4 50°(
145۳

)N"30.45'41°E   35"19.84'5 50°(
)N"4.81'40°E   35"13.54'5 50°(

50۳0
ص

نامشخ
ک

مترو

2
ت جرنده

قنا
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
آراسنج

-
)N"51.59'41°E  35"30.37'5 50°(

1۳۳1
)N"18.36'42°E   35"40.45'5 50°(

877
۳

فعال

۳
ت مزرعه 

قنا
ت آباد

قدر
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
-

ت آباد
قدر

)N"43.26'41°E   35"0.02'8 50°(
)N"37.23'41°E   35"49.63'7 50°(
)N"1.27'42°E   35"53.79'7 50°(

)N"47.58'41°E   35"31.61'7 50°(
)N"54.97'41°E    35"18.34'7 50°(

1۳05
1۳14
1287
1۳01
1292

)N"0.69'43°E   35"9.81'8 50°(
2907

256
ک

مترو

4
ت کله دره

قنا
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
کله دره

-

)N"41.59'42°E    35"23.67'8 50°(
)N"51.31'42°E    35"33.85'8 50°(
)N"26.14'43°E    35"3.58'8 50°(

)N"45.47'43°E    35"44.80'7 50°(

1245
12۳7
1226
1224

)N"18.25'45°E   35"35.07'10°50(
5820

220
ک

مترو

5
ی

ت روستا
قنا

 فتح آباد
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
فتح آباد

-
)N"54.50'42°E   35"47.99'8 50°(
)N"14.01'43°E   35"37.08'9 50°(

12۳5
1222

)N"4.21'45°E   35"25.67'13°50(
9۳۳0

2۳0
ک

مترو

6
ت 

قنا
سلطان آباد

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

-
سلطان آباد

)20.05 09 50  49.13 44 35(
1198

)28.03 10 50  22.05 46 35(
5200

125
ک

مترو

7
ت 

قنا
ت آباد

عشر
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
ت آباد

عشر
-

)N"18.61'43°E   35"39.64'6 50°(
)N"23.37'43°E    35"20.90'7 50°(
)N"29.90'43°E    35"30.51'7 50°(

1254
1240
12۳۳

)N"23.41'45°E    35"5.26'9 50°(
5700

180
ک

مترو

  
ت  شده در بررسی

ی ثب
ت  ها

ت قنا
جدول 1- نام و مشخصا
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ردیف

ت
نام قنا

ت
موقعی

مادر چاه
مظهر چاه

ت
صا

شخ
م

ش
بخ

ستان
ده

روستا
مزرعه

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ح 
ارتفاع از سط
دریا )متر(

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ت
طول قنا
)متر(

تعداد 
میله چاه

ت
ضعی

و

8
ت مزرعه 

قنا
قاضی آباد

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

-
قاضی آباد

)54.12 08 50  33.07 45 35(
1195

)46.66 10 50  02.15 47 35(
4021

2۳0
ک

مترو

9
ت مزرعه 

قنا
ابراهیم آباد

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

-
ابراهیم آباد

)54.12 08 50  33.07 45 35(
1195

)E"11.79'10°N  50"48.46'47°35(
4۳۳0

۳50
ک

مترو

10
ت مزرعه 

قنا
علی آباد

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

-
علی آباد

)54.12 08 50  33.07 45 35(
1195

)E"11.79'10°N  50"48.46'47°35(
4۳۳0

400
ک

مترو

11
ت مزرعه 

قنا
خرم آباد

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

-
خرم آباد

)31.66 07 50 24.80 45 35(
1202

)08.53 09 50 10.53 47 35(
4200

۳60
ک

مترو

12
ی 

ت  ها
قنا

مزرعه حیدرآباد
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
-

حیدرآباد
)27.19 07 50 00.84 46 35(
)50.23 07 50 39.65 46 35(

1198
1192

)54.45 08 50 33.60 47 35(
)10.09 09 50  33.92 47 35(

۳600
165

ک
مترو

1۳
ی 

ت روستا
قنا

رحیم آباد
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
رحیم آباد

-
)07.90 08 50 53.40 45 35(

1242
)11.59 06 50 50.04 43 35(

5000
240

ک
مترو

14
ی 

ت روستا
قنا

جهان آباد
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
جهان آباد

-
)40.27 04 50  05.54 44 35(

12۳2
)06.93 07 50  24.42 46 35( 

6000
480

ک
مترو

15
ت   مزرعه 

قنا
نورآباد

ی
مرکز

ی باال
زهرا

-
نورآباد

)11.16 07 50   42.06 46 35(
)59.79 06 50   43.07 46 35(

1194
119۳

)25.23 08 50   55.60 47 35(
۳400

215
ک

مترو

16
ت مزرعه 

قنا
ی آباد

حور
ی

مرکز
ی باال

زهرا
خونان

-

)06.33 04 50   23.95 45 35(
)12.25 05 50  56.27 45 35(
)10.01 05 50  53.54 45 35(
)57.62 04 50  29.28 45 35(

1217
1208
1209
1211

)34.68 06 50  38.71 46 35(
5000

110
ک

مترو
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ردیف

ت
نام قنا

ت
موقعی

مادر چاه
مظهر چاه

ت
صا

شخ
م

ش
بخ

ستان
ده

روستا
مزرعه

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ح 
ارتفاع از سط
دریا )متر(

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ت
طول قنا
)متر(

تعداد 
میله چاه

ت
ضعی

و

17
ت عبدل آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
خونان

-
)14.22 04 50   39.98 46 35(

1210
)42.49 05 50  18.52 47 35(

1210
5۳۳0

ک
مترو

18
ت خونان

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
خونان

-
)32.75 02 50  59.86 46 35(

1221
)56.08 04 50  17.67 47 35(

۳800
ش از 

بی
500

ک
مترو

19
س آباد

ت عبا
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

خونان
-

)01.10 04 50 50.35 47 35(
12۳4

)27.51 06 50 44.31 48 35(
8500

ش از 200
بی

ک
مترو

20
ن آباد

ت امی
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

خان آباد
-

)16.82 06 50  56.15 48 35(
1194

)55.08 00 50  19.72 49 35(
۳500

ش از 
بی

250
ک

مترو

21
ت شاوه

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
خان آباد

-
)19.31 06 50  20.96 49 35(

1192
)36.16 07 50  46.04 49 35(

4500
۳6

ک
مترو

22
ت خان آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
خان آباد

-
)42.52 04 50  42.74 48 35(

1197
)56.26 07 50 05.14 50 35(

5800
ش از 

بی
500

ک
مترو

2۳
ک

ت مم
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

خان آباد
-

)44.01 05 50 23.85 49 35(
1194

)50.75 06 50 42.49 49 35(
۳600

120
ک

مترو

24
ت گنج آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
خان آباد

-
)20.26 05 50     35.59 49 35(

1187
)32.75 07 50   01.54 50 35(

۳500
ش از 100

بی
ک

مترو

25
ن 

ت غم چی
قنا

آباد
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ن زهرا

بویی
-

)51.92 02 50     57.87 44 35(
12۳6

)38.00 03 50    11.01 45 35(
2800

ش از 100
بی

ک
مترو

26
ت صالح آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ن زهرا

بویی
-

)12.65 02 50     08.01 45 35(
1249

)10.17 03 50    18.37 45 35(
۳700

ش از 100
بی

ک
مترو

27
ن

ت روئی
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

ن زهرا
بویی

-
)01.90 02 50     50.91 45 35(

12۳9
)34.54 02 50    01.07 46 35(

1900
150

ک
مترو

28
ت احمدآباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ن زهرا

بویی
-

)47.01 01 50     04.57 46 35(
12۳2

)49.58 02 50    20.87 46 35(
1500

۳6
ک

مترو

29
ت 

قنا
صادق آباد

ی
مرکز

ی باال
زهرا

ن زهرا
بویی

-
)43.06 00 50     55.69 45 35(

1246
)30.18 06 50    42.63 47 35(

9500
ش از 200

بی
ک

مترو
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ردیف

ت
نام قنا

ت
موقعی

مادر چاه
مظهر چاه

ت
صا

شخ
م

ش
بخ

ستان
ده

روستا
مزرعه

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ح 
ارتفاع از سط
دریا )متر(

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ت
طول قنا
)متر(

تعداد 
میله چاه

ت
ضعی

و

۳0
ت 

قنا
ن آباد

حسی
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ن آباد

حسی
-

)05.45 02 50   21.08 47 35(
12۳6

)10.90 03 50   47.46 47 35(
۳800

ش از 70
بی

ک
مترو

۳1
ت ولی آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ولی آباد

-
)59.21 01 50     06.77 48 35(

1218
)43.49 03 50    37.16 48 35(

2800
ش از 50

بی
ک

مترو

۳2
ت صدرآباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
صدرآباد

-
)11.81 02 50     22.70 48 35(

12۳6
)47.22 03 50    01.41 49 35(

5500
ک 

نزدی
به 50

ک
مترو

۳۳
ک

ت کوشک
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

صدرآباد
-

)16.27 00 50     18.83 48 35(
12۳4

)59.34 07 50    55.50 50 35(
12800

ص
نامشخ

ک
مترو

۳4
ت دیزج

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
صدرآباد

-
)51.80 58 49   34.66 46 35(

1265
)47.83 00 50  24.88 47 35(

6700
ش از 50

بی
ک

مترو

۳5
ض آباد

ت فی
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

ض آباد
فی

-
)38.58 01 50     10.94 49 35(

1217
)32.56 01 50    08.58 49 35(

400
ش از 100

بی
ک

مترو

۳6
ت

ت شادا
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

ض آباد
فی

-
)50.50 59 49     17.39 47 35(

1246
)51.46 02 50    42.95 48 35(

5۳00
ش از 50

بی
ک

مترو

۳7
ت 

ت عصم
قنا

آباد
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ت 

عصم
آباد

-
)37.28 01 50   20.12 49 35(

1215
)38.60 03 50   35.52 50 35(

4170
ش از 200

بی
ک

مترو

۳8
ش آباد

ت عی
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

ت 
عصم

آباد
-

)24.65 01 50   02.13 51 35(
1205

)48.99 04 50   25.15 52 35(
5900

ش از 50
بی

ک
مترو

۳9
ت ناصرآباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ت 

عصم
آباد

-
)37.04 00 50   45.50 49 35(

1219
)31.15 04 50     49.86 51 35(

2000
ش از 

بی
250

ک
مترو

40
ت قدیرآباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ت 

عصم
آباد

-
)43.37 03 50   20.20 51 35(

1188
)19.50 04 50     32.19 51 35(

1000
ب 

تخری
ل

کام
ک

مترو

41
ف آباد

ت شری
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

ت 
عصم

آباد
-

)37.33  01 50      20.14  49  35(
1215

)38.59  03 50      35.53  50  35
4000

ش از 50
بی

ک
مترو
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ردیف

ت
نام قنا

ت
موقعی

مادر چاه
مظهر چاه

ت
صا

شخ
م

ش
بخ

ستان
ده

روستا
مزرعه

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ح 
ارتفاع از سط
دریا )متر(

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ت
طول قنا
)متر(

تعداد 
میله چاه

ت
ضعی

و

42
ت فتح آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ت 

عصم
آباد

-
)25.72  01 50      07.09  49  35(

1217
)48.56  05 50      15.22  51  35(

7800
ش از 100

بی
ک

مترو

4۳
ت باقرآباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ت 

عصم
آباد

-
)27.15  04 50      22.93  50  35(

1189
)52.07  06 50      24.05  51  35(

4000
ش از 

بی
150

ک
مترو

44
ت قلعه

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ت 

عصم
آباد

-
)34.71  04 50      18.81  50  35(

1189
)15.24  07 50      09.99  51  35(

4500
ش از 50

بی
ک

مترو

45
ت 

قنا
ی آباد

مهد
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ت 

عصم
آباد

-
)27.12  04 50      04.73  50  35(

1190
)38.03  06 50      42.14  50  35(

۳500
ش از 50

بی
ک

مترو

46
ن 

ت مشکی
قنا

تپه
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ن 

مشکی
تپه

-
)55.32 00 50   36.31 49 35(

1229
)48.53 01 50   07.10 50 35(

۳400
ش از 50

بی
ک

مترو

47
ت امیرآباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
امیرآباد

-
)39.13 02 50     43.77 50 35(

12۳7
)39.13 02 50    02.62 52 35(

8500
ش از 50

بی
ک

مترو

48
ت حیدرآباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
حیدرآباد

-
)11.96 59 49     26.25 50 35(

1227
)45.17 59 49    48.72 50 35(

2200
ش از 50

بی
ک

مترو

49
ت جهان آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
حیدرآباد

-
)59.78 59 49     53.18 49 35(

1229
)31.17 00 50    15.53 50 35(

2200
ش از 50

بی
ک

مترو

50
ت قنبرآباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
حیدرآباد

-
)57.39 59 49     46.38 50 35(

1221
)34.93 00 50    13.27 51 35(

2570
ش از 50

بی
ک

مترو

51
ت خرم آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
حیدرآباد

-
)46.32 00 50     01.83 52 35(

120۳
)50.66 00 50    59.96 51 35(

647
کمتر از 50

ک
مترو

52
ت باال قلعه

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
حیدرآباد

-
)21.27 00 50     15.36 51 35(

1216
)55.08 00 50    42.88 51 35(

2500
ش از 50

بی
ک

مترو

5۳
ت کریم آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
کریم آباد

-
)42.68 59 49     24.49 51 35(

1226
)44.98 00 50    39.79 52 35(

5800
ش از 

بی
۳00

ک
مترو

54
ت علی آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
کریم آباد

-
)23.34 00 50     34.33 52 35(

1198
)51.41 00 50    58.98 52 35(

1100
کمتر از 50

ک
مترو
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ردیف

ت
نام قنا

ت
موقعی

مادر چاه
مظهر چاه

ت
صا

شخ
م

ش
بخ

ستان
ده

روستا
مزرعه

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ح 
ارتفاع از سط
دریا )متر(

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ت
طول قنا
)متر(

تعداد 
میله چاه

ت
ضعی

و

55
ت نسیم آباد

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
کریم آباد

-
)12.60 59 49     54.13 50 35(

122۳
)34.67 59 49    13.32 51 35(

1650
کمتر از 50

ک
مترو

56
ت گلدر

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
کریم آباد

-
)43.66 58 49     58.22 50 35(

1224
)13.76 59 49    20.25 51 35(

2120
ش از 50

بی
ک

مترو

57
ت آباد

ت جن
قنا

ی
مرکز

ی باال
زهرا

ت آباد
جن

-
)21.14 58 49     41.00 50 35(

1222
)25.09 59 49    02.42 52 35(

۳100
ش از 50

بی
ک

مترو

58
ت گنج نهان

قنا
ی

مرکز
ی باال

زهرا
ت آباد

جن
-

)47.87 57 49     36.48 50 35(
1229

)56.20 57 49    52.09 50 35(
1600

کمتر از 50
ک

مترو

59
ت 

قنا
محمدآباد

ی
مرکز

ی باال
زهرا

محمدآباد
-

)03.35 59 49    47.73 03 36(
1209

)58.46 59 49    54.25 02 36(
4400

۳6
ک

مترو

60
ت مجیدآباد

قنا
رامند

ابراهیم آباد
مجیدآباد

-
)33.29 55 49     44.77 49 35(

1252
)13.96 56 49    57.43 50 35(

5000
ش از 200

بی
ک

مترو

61
ت علی آباد

قنا
شال

ن آیاد
زی

علی آباد
-

)58.27 50 49     15.86 51 35(
1242

)12.67 51 49    13.37 51 35(
780

کمتر از 50
ک

مترو

62
ت شور قلعه

قنا
شال

ن آیاد
زی

علی آباد
-

)11.19 52 49     05.50 53 35(
12۳۳

)57.89 52 49    03.50 53 35(
1200

ش از 50
بی

ک
مترو

6۳
ت 

قنا
ک آباد

مش
شال

ن آیاد
زی

علی آباد
-

)40.40 52 49     16.46 53 35(
12۳2

)16.97 53 49    08.39 53 35(
2000

ش از 50
بی

ک
مترو

64
ن آباد

ت زی
قنا

شال
ن آباد

زی
ن آباد

زی
-

)33.07 51 49     58.64 54 35(
12۳9

)17.79 52 49    03.46 55 35(
2400

کمتر از 50
ک

مترو

65
ت قدیم آباد

قنا
شال

ن آیاد
زی

ن آباد
زی

-
)58.33 49 49     26.11 53 35(

1247
)20.67 51 49    39.50 53 35(

2140
کمتر از 50

ک
مترو

66
ت درنا آباد

قنا
شال

ن آیاد
زی

ن آباد
زی

-
)13.18 51 49     00.75 54 35(

12۳7
)34.40 51 49    50.68 53 35(

640
کمتر از 50

ک
مترو

67
س 

ت سخ
قنا

آباد
شال

ن آیاد
زی

س 
سخ

آباد
-

)07.76 51 49     02.26 56 35(
1248

)56.97 52 49    06.61 56 35(
6700

ش از 50
بی

ک
مترو

68
س

ت سو
قنا

شال
ن آیاد

زی
س 

سخ
آباد

-
)42.47 52 49    56.76 56 35(

1241
)42.47 52 49    56.76 56 35(

4۳00
ش از 50

بی
ک

مترو

69
ت نظر آباد

قنا
شال

قلعه هاشم
نظر آباد

-
)45.10 50 49     09.29 53 35(

124۳
)36.83 50 49    51.84 52 35(

1700
ش از 50

بی
ک

مترو
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ردیف

ت
نام قنا

ت
موقعی

مادر چاه
مظهر چاه

ت
صا

شخ
م

ش
بخ

ستان
ده

روستا
مزرعه

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ح 
ارتفاع از سط
دریا )متر(

ی
ت جغرافیای

صا
مخت

ت
طول قنا
)متر(

تعداد 
میله چاه

ت
ضعی

و

70
ک

ت چنبر
قنا

ی
دشتاب

ی 
دشتاب

شرقی
ک

چنبر
-

)48.23 56 49    56.72 04 36(
1214

)41.13 58 49    26.88 03 36(
4000

کمتر از 50
ک

مترو

71
ت زلیخا

قنا
ی

دشتاب
ی 

دشتاب
شرقی

ک
چنبر

-
)42.29 59 49    23.43 04 36(

1205
)23.00 00 50    57.48 03 36(

2600
کمتر از 50

ک
مترو

72
ت وجیه آباد

قنا
ی

دشتاب
ی 

دشتاب
شرقی

وجیه آباد
-

)45.52 57 49    30.38 07 35(
1218

)20.38 59 49    14.46 06 35(
4400

کمتر از 50
ک

مترو

7۳
ت 

قنا
ک

دستجرد
ی

دشتاب
ی 

دشتاب
شرقی

ک
دستجرد

-
)42.48 56 49    16.70 07 36(

1219
)32.84 57 49    35.76 06 36(

1900
کمتر از 50

ک
مترو

74
ت 2 

قنا
ک

دستجرد
ی

دشتاب
ی 

دشتاب
شرقی

ک
دستجرد

-
)20.60 56 49    24.77 07 36(

1219
)46.97 56 49    03.52 07 36(

1000
کمتر از 50

ک
مترو

75
ت ۳ 

قنا
ک

دستجرد
ی

دشتاب
ی 

دشتاب
شرقی

ک
دستجرد

-
)28.49 56 49    14.82 07 36(

1219
)43.38 56 49    04.90 07 36(

500
کمتر از 50

ک
مترو

76
ل 

ت فاض
قنا

آباد
ی

دشتاب
ی 

دشتاب
شرقی

ل آباد
فاض

-
)24.64  57 49    45.60  06 36(

1214
)37.45  57 49    38.92  06 36

۳90
کمتر از 50

ک
مترو

77
ن

ت موی
قنا

ی
دشتاب

ی 
دشتاب

شرقی
ن

موی
-

)16.45 55 49     32.28 05 36(
1220

)26.54 55 49    23.06 05 36(
400

کمتر از 50
ک

مترو

78
ت آبخوره

قنا
ی

دشتاب
ی 

دشتاب
شرقی

آبخوره
-

)59.20 52 49     38.84 08 36(
12۳2

)48.48 53 49    02.90 08 36(
1700

کمتر از 50
ک

مترو

79
ت حکیم 

قنا
آباد

ی
دشتاب

ی 
دشتاب

شرقی
حکیم آباد

-
)44.93 50 49     25.15 09 36(

1244
)13.12 54 49    32.91 06 36(

7800
کمتر از 50

ک
مترو

80
ت مراد آباد

قنا
ی

دشتاب
ی 

دشتاب
ی

غرب
مراد آباد

-
)46.80 49 49     36.82 08 36(

1246
)03.66 50 49    10.95 08 36(

۳000
ش از 50

بی
ک

مترو
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ردیف

نام اثر
ت

موقعی
ی
ت جغرافیای

صا
مخت

تعداد 
میله چاه

وضعیت

ش
بخ

ستان
ده

روستا
مزرعه

مظهر چاه
مادر چاه

ض
طول و عر

1
ت جرنده

قنا
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
آراسنج

-
)N"18.36'42°E   35"40.45'5 50°(

)N"51.59'41°E  35"30.37'5 50°(
-

۳
فعال

2
ت مزرعه 

قنا
ت آباد

قدر
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
ت آباد

قدر
)N"0.69'43°E   35"9.81'8 50°(

)N"43.26'41°E   35"0.02'8 50°(
)N"37.23'41°E   35"49.63'7 50°(
)N"1.27'42°E   35"53.79'7 50°(

)N"47.58'41°E   35"31.61'7 50°(
)N"54.97'41°E    35"18.34'7 50°(

-
256

ک
مترو

۳
ش 

ب  با
آسیا

دییرمان
ی

مرکز
ی 

زهرا
ن

پایی
آراسنج

-
-

-
)N"26.90'40°E  35"19.26'05°50(

-
ک

مترو

4
ب سوودلو 

آسیا
دییرمان

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

آراسنج
-

-
-

)N"49.47'40°E  35"20.02'05°50(
-

ک
مترو

5
ب  برجلو 

آسیا
دییرمان

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

آراسنج
-

-
-

)N"1.61'41°E  35"19.14'5 50°(
-

ک
مترو

6
ب  ینگی 

آسیا
دییرمان

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

آراسنج
-

-
-

)N"1.61'41°E  35"19.14'5 50°(
-

ک
مترو

7
ب  ایاق 

آسیا
دییرمان

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

آراسنج
-

-
-

)N"15.22'41°E  35"17.59'05°50(
-

ک
مترو

  
ت آثار ملی

ت در فهرس
ی ثب

ی برا
ت ها و آثار جانبی پیشنهاد

ت قنا
جدول 2- فهرس
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ردیف

نام اثر
ت

موقعی
ی
ت جغرافیای

صا
مخت

تعداد 
میله چاه

وضعیت
ش

بخ
ستان

ده
روستا

مزرعه
مظهر چاه

مادر چاه
ض

طول و عر

8
ی 

کوره نا
ی 

سفالی روستا
جهان آباد

ی
مرکز

ی 
زهرا

ن
پایی

جهان آباد
-

-
-

)N   50° 7'9.64"E"44.04'46°35(
-

ک
مترو

9
کوره حاجی آباد

ی
مرکز

ی باال
زهرا

حیدر آباد
-

-
-

)N   50° 0'4.19"E"21.50'50°35(
-

ک
مترو

10
کوره گلدر

ی
مرکز

ی باال
زهرا

حیدر آباد
-

-
-

)E"26.58'59°N   49"27.86'51°35(
-

ک
مترو

11
ت 

کوره عصم
آباد

ی
مرکز

ی باال
زهرا

ت 
عصم

آباد
-

-
-

)N   50° 3'36.27"E"10.17'50°35(
-

ک
مترو




