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چکیده
امروزه مدیریت محيط طبيعی به ویژه در مناطق روستایی بسيار پر اهميت است .از طرف دیگر ،با عنایت به حرکتهای جهانی در جهت
تعامل مناسب با محيطزیست و حفظ آن برای نسلهای آتی و همچنين ،بهرهگيری از شيوههای نوین در مدیریت منابع طبيعی میتوان
اثرات مثبت آن را مشاهده کرد .این امر ضرورت تحقيق در محيطزیست روستایی را دو چندان میکند .لذا ،هدف از این مقاله بررسی
مشکالت زیستمحيطی روستاهای کشور و پيدا کردن راه حلهای برطرف کردن این مشکالت است .تحقيق حاضر به روش کتابخانهای و
با استفاده از منابع متعدد از جمله سایتهای مختلف داخلی و خارجی جهت تحليل مطالب انجام شد .نتایج حاکی از وجود مشکالتی چون
افزایش جمعيت و تمرکز آن در بخشهای خاصی از زیست بومها میباشد ،که آثار مستقيمی بر کيفيت محيط زیست در مناطق روستایی
داشته است .بدین صورت که رشد جمعيت ،فقر و فرسایش محيط زیست در کشورهای رو به رشد ،دور باطلی را ایجاد کرده که بر زندگی
مردم به شدت تأثير گذاشته و تالشهای کشورهای در حال توسعه را برای دستیابی به توسعه پایدار ،بینتيجه گذاشته است .لذا ،میتوان
با فرهنگسازی ،آموزش دادن و مشارکت مردم در برنامههای مختلف زیست محيطی ،بکارگيری یک سيستم مدیریتی جامع و در نهایت
استفاده از دانش بومی خود مردم منطقه ،به نتایج ارزندهای دست یافت.

کلمات کلیدي :روستا ،محيطزیست ،مدیریت روستا ،چالشهای محيطزیستی.
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Abstract
Nowadays, the management of the natural environment, especially in the rural areas of crucial
importance. On the other hand, according to the global movement in the direction of the appropriate
interaction with the environment and preserve it for future generations, as well as a new method in the
management of natural resources, its positive effects can be observed. It increases the need for
research in the rural environment. Therefore, the purpose of this paper is the study of environmental
problems in the villages of the country and finding the solution to fix these problems. The present
study was conducted using library match and using several sources, including various internal and
external site for analyzing the content. The results obtained show problems such as increasing
population and its focus on specific segments of the environment, which is a direct works on the
quality of the environment in rural areas. In this case that population growth, poverty and the erosion
of the environment in the growing countries has created a bad round that focuses on the lives of
people and severely affect the development efforts of developing countries to achieve sustainable
development, out of question. Therefore, could the culture, training and participation of people in
different programs using a comprehensive management system, and finally the use of indigenous
knowledge to your people in the region, the results are worthwhile.
Keywords: Village, Environment, Management of the Village, Environmental challenges.
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مقدمه
مدیریت مهمترین عنصر در حيات ،پایداری و نشاط یک جامعه

محيطی ،خشکسالیهای پیدرپی ،نبود برنامله جلامع توسلعه

به شمار میرود و اصلیترین عامل جهت حرکت از وضع موجود

روستایی و مهمتر از همه بیثباتیها چند دهله اخيلر در بحل

به یک وضعيت مساعد و مطلوب است .با نگاهی به سير تاریخی

محيطزیستی در کشلور ،از جملله چلالشهلای نسلل املروزی

و تکامل مدیریت میتوان به این نتيجه رسيد که یکی از دالیلل

هستند .وجود این مشکالت نشان از نبود یک مدیریت دقيق در

شکست برنامههای توسعه به دليل عدم شناخت برناملهریلزان و

زمينه محيط زیست روستایی در بخش روستایی است (.)29

مسؤوالن با شرایط بومی هر منطقه بوده است ( .)5با این وجود،

ا مروزه از یک طرف ،منابع پایه در روستاهای کشور ملا نيازمنلد

لزوم توجه به نلواحی روسلتایی ،بله عنلوان اسلاع توسلعه در

توجه ویژه هستند تا بتوان بر موانع موجود لبه کلرد .از طلرف

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب ملیشلود ()8

دیگلر ،نللوظ نظلام بهللرهبللرداری از اراضلی روسللتایی ،مالکيللت،

ضللرورت توسللعه و مللدیریت شایسللته در تخصلليو امکانللات و

مدیریت و سلازماندهلی بخلش محليطزیسلتی نيازمنلد یلک

استفاده از ظرفيتها بومی در مناطق روستایی از اولویتهلا بله

سياستگذاری و برنامهریزی بلند مدتی است که ادامله دهنلده

شمار میرود ( .)21مدیریت توسعه روستایی در ایلران هماننلد

بیثباتیهای گذشته نباشد ( .)11اکنون توجه به بعلد زیسلت-

سایر سطوح مدیریتی از گذشته دور تلا کنلون بلا چلالشهلای

محيطی بيش از هر زمانی در تمامی بخشها بلاالخو محليط-

ساختاری و مسایل و مشکالت عدیدهای روبرو بوده است.

های روستایی به یک اصل تبدیل شده است .چنلانچله سلعی

با نگاهی به تغيير و تحوالت مدیریت روستاها در ایران طی چند

میشود ،تا هر چه بهتر و بيشتر بتلوان در علين بهلرهبلرداری

دهه قبل ،در بيشتر مواقع بلا ضلعف و خلال هلای بسلياری در

مناسب از محيط ،از آن حفاظت نمود ( .)11 ،4 ،81لذا ،مناطق

کشور روبرو بودهایم .چنانچه به اعتقاد صاحبنظران امر ،همين

روسللتایی بلله واسللطه نزدیکللی بلليشتللر بلله طبيعللت و اثللرات

سو مدیریتها ،به مانعی در مسير توسعه کشاورزی و در نهایت

مستقيمی که بر طبيعت میگذارنلد و تلأثيراتی کله از طبيعلت

توسعه ملی تبدیل شده است ( .)9میتوان استدالل کرد کله در

میپذیرند ،از اهميلت بله سلزایی برخلوردار هسلتند .ایلن املر

مناسبات توسلعه و ملدیریت بخلش روسلتایی ،اللب مسلایل

ضرورت تحقيق در مدیریت روستا به ویژه جنبه محيط زیسلت

اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرهنگی این سرزمين به زمين و

روستایی را دو چندان میکند .بنابراین ،هدف اصلی این تحقيق

حرفه کشاورزی در روستا ختم میشود .این موضوعی است که

از یک سو تالش برای یافتن شيوه مدیریتی سازگار بلا شلرایط

در طول دورههای مختلف و شاید بتوان گفت در طول قلرنهلا

زیستمحيطی روستاها بوده و از سویی دیگر میکوشد ،تلا بلا

شکل گرفته اسلت ( .)4للذا ،ایلن شلناخت و آگلاهی در ملورد

بررسی مشکالت زیستمحيطی روستاهای کشور و پيدا کلردن

مدیریت و منابع پایه روسلتایی بله ویلژه بعلد محليط زیسلتی

راه حلهای برطرف کردن این مشلکالت ،پيشلنهاداتی را ارایله

ضروری به نظر میرسد (.)88

دهد .همچنين ،در پژوهش حاضر ،از جستجوهای اینترنتلی در

کریوکو و هاره )2003( 5معتقدند که منلابع طبيعلی و محليط

سایتهای داخلی و خارجی جهلت کسلب اطالعلات در زمينله

زیست هر جامعه ثروت آن جامعه به حساب میآید که فقط بله

تجارب جهانی بهره برده شده است .لذا ،با توجه به مطالب گفته

نسل حاضر تعلق ندارد ،بلکه ميراثی است که از گذشتگان به ما

شده ،جهت تحقق هدف کلی ،اهداف جزیی تحقيق به شرح زیر

رسيده و از آن آیندگان محسوب میشود .بحرانهلای زیسلت-

هستند:
 بررسی وضعيت مدیریتی محيط روستایی در ایران

1-Krywkow and Hare

 بررسی بعد محيطزیستی روستا
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 بررسی عوامل ایجاد کننلده و تشلدید کننلده آللودگی
محيط زیست در روستاها
 بررسی چالشهای محيطزیستی پيش روی نسل آتی
در روستا

محمدزاده و همکار

شکل واحدی به خودش گرفت و فعاليتهای مرتبط بله بخلش
روستایی در دستگاهی واحد ،تدوین شد .اما با توجه بله سلابقه
کم دهياریها ،نمیتوان در مورد عملکلرد آنهلا قضلاوت کلرد
( .)11به هر حال فراگير بودن ،یکپارچگی ،خود اتکایی ،ملردم-

نگاهی گذرا به سیر تکامل مدیریت روستا در ایران

گرایی ،هماهنگی بلا سلایر نهادهلا و داشلتن فرهنلگ اسلتمرار

مدیریت روستایی از ارکان اصلی و جدا نشدنی توسعه روستایی

بخشی به فرصتها ،از الزامات موفقيت دهياریها به عنوان یک

به شمار میرود .زیرا در صورت عدم سلازماندهلی مناسلب در

نهاد مردمی است (.)11

روستا ،پيشرفت و توسعه امکانپذیر نخواهد بلود ( .)28للذا ،بلا

امروزه در فرآیند مدیریت توسعه روستایی جدید ،بله ذینفعلان

نگاهی به سير تحول و تاریخچه مدیریت روستایی در ایلران در

اصلی صحنه مدیریت یعنی سه نهاد مردم ،دولت و بلازار توجله

سالهای قبل و بعد از انقالب در بيشتر مواقلع بلا کمبودهلایی

میشود و اینها با نهادسازیهای الزم و هماهنگیهلا بلا شليوه

مواجه بودهایم .چنانچه در ایران در چند دههی اخيلر ،توسلعه

مشارکتی در فرآیند برناملههلای توسلعه روسلتایی مشلارکت و

روسللتایی و مخصوصللا مللدیریت روسللتایی از رونللد منسللجمی

حضور فعال دارند ( .)19 ،13برای ترسيم چشماندازهای جامعه

برخوردار نبوده است .اما تشکيل شوراهای اسالمی روستا بعد از

روستایی در کشلور ملا ،نيلاز بله راهبلرد ملدیریتی متفلاوت از

پيروزی انقالب اسالمی را میتوان گام مثبتی بله سلوی جللب

گذشته احساع میشود تا بتواند با پيامدهای منفیِ تغييلرات و

مشارکت بيشتر روستایيان در مدیریت توسعه روسلتایی تلقلی

نقاط ضعف مقابله کنيم و از نتلایج مثبلت آن در جهلت بقلا و

نمود ( .)12 ،1 ،1اهداف و سياست های کلی توسلعه در زمينله

تداوم حيات بهرهمند شویم ( .)2با استناد به مطالب گفته شلده

عمران روستایی ،در ایلن دوره ایجلاد رشلد اقتصلادی ،ارتقلای

بهویژه بازسازی و شکلدهی بله ملدیریت روسلتایی ،ملیتلوان

سطح سالمت ،تامين حداقل نيازها و سازماندهی فضلایی بلود

مدیریت روستا را فرایند سازماندهی و هدایت جامعه از طریلق

(.)10

شکل دهی نهادهای ذیربط برای اداره جامعه دانست ،که تلوان

شوراهای روستایی را میتلوان یکلی از عواملل ملؤثر در عرصله

این نهادها ،ابزارهای تامين هدفهلای جامعله قلملداد شلده و

مدیریت محلی دانست که زمينه بهبلود وضلعيت روسلتایيان و

هدفهایی که مردم آنها را با توجه بله خواسلتههلا و امکانلات

حل مشکل آنان را فراهم میکند .طوری که اقدامات شلوراهای

موجود خود ترسيم کرده و میکنند ،در بر میگيرد (.)1

اسالمی با انجلام وظلایف خلود در روسلتا ،اثلرات مهملی را در

به این صورت موفقيت و شکسلت هلر نهلاد در دسلتیلابی بله

رسيدن به نتایج توسعه روستایی بر جا میگلذارد ( .)1از طلرف

اهداف و انجام وظایفش متکی به مدیریت آن است (.)11 ،15

دیگر ،تداخل حوزه فعاليت بسياری از سازمانها و دستگاههلای

مدیریت نوین از جمله شوراها و دهياریها کله بعلد انقلالب در

اجرایی فعال در سطح روستا ،پيامدها و اثرات نامطلوبی بر ابعاد

روستاها شکل گرفت ،با توجه به وظایف خویش بلا راهنملایی و

اقتصادی و اجتماعی و همينطور پيکره فيزیکی روستا برجلای

همکاری مردم ،آنها را به سمت استفاده پایدار و حفظ محليط

میگذاشت .بر این اساع« ،قانون تأسيس دهياری های خودکفا

زیست رهنمود کردند ( .)1لذا ،نقش شيوه ملدیریت روسلتا در

در روستاهای کشور» در سال  1811به تصویب مجللس پلنجم

بعد از انقالب به طور مشخو در وظایف آنها آورده شده است

شورای اسالمی رسيد .تأسليس ایلن نهلاد عملومی يردولتلی

و مکانيسمی که باید این نهلاد ملدیریتی از آن اسلتفاده نمایلد

نشانه ای از حرکت بله سلوی اجلرای نظلام نلوین ملدیریت در

مشارکت خودجوش یا حسابگرانه مردم و استفاده از این نيروی

روستاها بود که می تواند تحول شلگرفی در فرآینلد ملدیریت و

تاثيرگذار است (.)1

توسعه روستایی ایجاد نماید ( .)1به این صورت مدیریت روسلتا
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وضعیت مدیریت بعد محیطزیستی روستاها در ایران

حال توسعه از قبيل کشور ملا را بلرای دسلتیلابی بله توسلعه

مناطق روستایی بخش عملدهای از جمعيلت و چشلمانلدازهای

پایدار ،بینتيجه گذاشته است (.)14

محيطزیستی کشور را به خود اختصاص داده است .لذا ،جامعله

با توجه به چالشهای موجود در روستاهای کشور و معضلالت

روستایی نقش مهملی در حيلات زیسلتمحيطلی ،اقتصلادی و

محيطزیستی که در باال ذکر آن رفت ،ضرورت و اهميت انجلام

اجتماعی هر کشوری دارد ( .)82اهميلت ایلن املر در صلورتی

ارزیابی وضعيت محيط زیست در مناطق روستایی ،قبل از هلر

دوچندان میشود ،که آمارها نشان میدهند ،بليش از نيملی از

گونه برنامهریزی ،ضرورت تام دارد ( .)82این بدان معناست که

جمعيت جهان در روستاها زندگی میکنند .چنانچه پيشبينی

لزوم برنامهریزی دقيق ،از راهبردها و راهکارهای مناسب توسعه

میشود در سال  2025هنوز بيش از  81درصد جمعيت دنيا در

نظام زیستمحيطی روستایی با توجه به شرایط و ویژگیهلای

روستاها زندگی خواهند کرد ( .)8در نتيجه با توجه به اهميت و

هر منطقه ،به طور فزایندهای احساع میشود ( .)18امروزه در

نقش روستا و مردم روستایی در چالشهای محيطزیستی و حل

کشور ما بيش از  40درصد از مردم در نقاط روسلتایی زنلدگی

چلالشهللای موجللود ،شلناخت ویژگللیهللای منحصلر بلله فللرد

میکنند ( .)13همچنين قابل ذکر است کله حلریم شلهرها در

روستایی ،برای مدیریت و ساماندهی آن ضروری به نظلر ملی-

بسياری از مناطق تا نزدیکی روستاها گسترش پيدا کرده اسلت.

رسد ( .)80 ،23لذا ،توجه به بعد محيطزیستی در روستا بلرای

در نتيجه نمیتوان حفاظت از محيط زیست را به حال خود رها

مدیریت و حفظ سرمایههای خدادادی برای نسلهای آینلده از

کرد .مدیریت و برنامهریزی روستایی بله ویلژه در بعلد زیسلت-

اهميت زیادی برخوردار است ( .)14 ،3همانطور که در مطالب

محيطی ،زمانی میتوانلد جامعيلت داشلته باشلد و بله اهلداف

باال اشاره شد ،در سالهای بعد از انقالب ،دهياریها و شورهای

مشخو خود برسد که به تمام مسایل و مشکالت توجه داشلته

اسالمی به عنوان اصلیترین ارکلان ملدیریتی در روسلتا ،بلرای

باشللد ( .)21 ،24چنللانچلله محلليط زیسللت روسللتایی یکللی از

حفظ محيط زیست روستایی کشلور نقلش پلر اهميتلی را ایفلا

مواردی به شمار میرود که الزم است در برنامهریزی ملی مورد

کردند (.)13

توجه قرار گيرد (.)15

محيط زیست یکی از ابعاد حياتی و حساع در مناطق روستایی

مدیریت برای ایجلاد یلک محليط سلالم و پرنشلاط در نلواحی

به شمار میرود که نسبت به شهرها کمتر تحت تاثير آللودگی-

روستایی یکی از مهمترین محيطزیستی است که نله تنهلا در

های مختلف قرار میگيلرد ( .)15املا متاسلفانه در چنلد سلال

برنامهریزی و سياستهای توسعه روستایی ،بلکله در سياسلت-

اخير ،تغيير الگوی زندگی روستایی در کشور ما و گرایش آن به

های سرزمينی نيز اهميت فراوانی دارد ( .)11در یک سرزمين

سمت الگوی شهری ،هجوم شهرنيشنان به طبيعت روسلتایی و

نحوه ساماندهی محيطهای طبيعی و انسان ساخت باید آینله

نبللود برناملله منسللجم بللرای حفللظ منللابع طبيعللی در منللاطق

تمام نمای چگونگی رونلد توسلعه مللی در آن سلرزمين باشلد

روستایی ،چشماندازهای محيط زیست را با مشکل اساسی روبرو

( .)22اینکه محيط زیست و ملدیریت آن در منلاطق مختللف

کرده است ( .)18به عبارتی میتوان اذعلان کلرد کله ،افلزایش

روستایی باید از چه کيفيتی برخوردار باشد ،بسيار واضح اسلت.

جمعيت و تمرکز آن در بخشهای خاصی از زیست بومها ،آثلار

اما متاسفانه مدتهاسلت کله محليط زیسلت سلالم در مفهلوم

مستقيمی بر کيفيت محليط زیسلت در منلاطق روسلتایی دارد

واقعی آن وجود ندارد ( .)21با این توضيحات الزم اسلت گفتله

( .)23بدین صورت که رشد جمعيلت ،فقلر و فرسلایش محليط

شود که مدیریت محليط زیسلت در منلاطق مختللف بله ویلژه

زیست در کشورهای رو به رشد ،دور باطلی را ایجاد کرده که بر

مناطق روستایی نه فقط به خاطر محيط ،بلکه به خاطر سالمت

زندگی مردم به شدت تأثير گذاشته و تالشهای کشلورهای در

جامعه و مهمتر از همه حفظ آن برای نسلهلای آتلی ضلرورت
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دارد ( .)13در کشور ما عدم شناخت روستا از همه جنبلههلا از

ارتباطی از جمله عوامل موثر در تخریب چشماندازهای روستا به

طرفی و عدم توجله مسلؤوالن و برناملهریلزان از سلوی دیگلر،

شمار میروند ( .)24به عبارتی ،از پياملدهای توسلعه صلنعتی،

افزایش ناپایلداریهلا در روسلتاها را بله هملراه داشلته اسلت.

مداخله انسان در طبيعت و دگرگونیهای زیست محيطی ناشی

بنابراین ،لزوم توجه به روستاها ،در همه زمينههای اقتصلادی،

از آن است که نتيجه اعتقادات جدید او به نظام صنعتی و شاید

اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و محيطزیستی باید مورد توجه قرار

نشانگر کاهش اعتقاد انسان معاصر به طبيعت به عنلوان منشلا

گيرد (.)1

زنللدگی و حيللات موجللودات در روی کللره زمللين باشللد (.)18

منشاء عوامل تخریب محیط زیست در روستاها

بنابراین ،عواملی چون ساخت و ساز در حاشيه شهرها و استقرار

به گفته بسياری از محققان شرط اساسلی در حفاظلت محليط

صنایع ،شاید از اصلیتری منشا چلالشهلای املروزی زیسلت-

زیست روستایی برقراری تعادل ميان عوامل تشکيل دهنلده آن

محيطی در روستاها باشد ( .)82از سوی دیگلر ،توليلد مصلالح

می باشد .محيط زیست در روستا وقتی در حال تعادل است که

ساختمانی نظير آجر و سلفال و مصلرف بلاالی ایلن صلنایع از

عوامل تشکيل دهنلده آن از نظلر کملی ،کيفلی و ارتبلاطی در

خاک ،ضمن تخریب خاک باع بوجود آمدن گودیها و اشکال

شرایط مناسبی قرار گرفته باشند ( .)2هر گونه تغيير در هر یک

ناهنجار فيزیکی در سطح زمين میشود .این زمينها که عملدتا

از عوامل بدون شک باع تغيير در سلایر عواملل شلده کله در

در اطراف روستاها و در زمينهای کشاورزی و مراتع قرار دارنلد

نهایت موجب برهم خوردن تعادل محيط زیست میگلردد .آن-

پس از برداشت و مصرف خلاک آنهلا بله صلورت زملينهلای

چه که موجبات عدم تعادل محيط زیست را فلراهم آورده و یلا

يرقابل استفاده رها میشوند ( .)13امروزه اجلرای طلرحهلای

آن را تهدید میکند ،به طور کللی تخریلب یلا آللودگی محليط

متعددی هم چون مدیریت کاربری اراضلی ،آملوزش و ملدیریت

زیست میناميم .بخش از مشکالت و منشا چالشهای محليط-

محيط زیست به همراه اجرای طرحهلای مشلارکت جویانله در

زیستی در روستا مربوط به استفاده از سوختهای زیستی هلم-

جهت حفاظت روستاها از جمله برنامههای جهانی است که اجرا

چون هيزم است که موجب آلودگی هوای محيط خانه و روسلتا

گردیده است (.)21

میگردد .در این زمينه اجرای طرحهای بلر کشلی در نلواحی

بررسی چالشهاي محیطزیست روستا با رویکرد آیندده-

روستایی مفيلد اسلت ( .)25بسلياری از صلاحبنظلران ،علدم

نگري

برنامهریزی مناسب و سو مدیریتها را عاملی عمده و تأثيرگذار

روستا عمدتاً یک واحد همگن طبيعلی ،اجتملاعی ،اقتصلادی و

بر مشکالت محيطزیستی قلمداد ملیکننلد ( .)22طلرفداران

فرهنگی است که از یک مرکز جمعيت و محلل کلار و سلکونت

دیدگاههای مذکور ،عمدتاً معتقدند که به دليل سو ملدیریت و

دایم اعم از متمرکز یا پراکنده با حوزه و قلمرو معلين ثبتلی یلا

ناکارآمدی بعضی ارگانها ،بليش از حلد منلابع طبيعلی ملورد

عرفی مستقل تشکيل میشود ( ،)11و بيشتر سلاکنان شلا ل

استفاده قرار گرفته و در نتيجه ،فشار زیادی بر محليط زیسلت

دایمی آن به طور مستقيم و ير مستقيم به یکی از فعاليتهای

وارد میشود (.)28

اصلی کشاورزی و صيادی و صنایع دستی و یلا ترکيبلی از ایلن

منشا و عامل اصلی آلودگی و تخریب محليط زیسلت ،انسلان و

فعاليتها اشتغال دارند ( .)22اما متاسفانه امروزه هر چه زملان

عملکرد وی میباشد که متاسفانه امروزه بله عنلوان معضلالت

میگذرد عواملی از قبيل افزایش چشمگير جمعيت ،تغيير نيلاز

محيطزیستی از روند رو بله رشلدی برخلوردار بلوده و جواملع

انسانها و تغيير سبک زندگی ،ورود تکنولوژی ،رونق کشاورزی،

انسانی و کشورها را تحت تاثير قلرار داده اسلت ( .)15از طلرف

دامداری و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبيعی سبب شلدند بله

دیگر ،افزایش جمعيت در شهرها و در نتيجه افلزایش فعاليلت-

ر م توجهی که رهبلران ملذهبی و سياسلی جامعله بله حفلظ

های ساختمان سلازی ،همچنلين احلداا جلاده هلا و راههلای

محيط زیست و منابع طبيعی دارنلد سلطح وسليعی از چشلم-

31

مروری بر مشکالت مدیریتی در روستاهای ایران....

اندازهای طبيعی و محيط زیست در روستاها در اثر بیتوجهی و

نتیجهگیري

عدم آگاهی کافی دچار چالش باشند ( .)9وقتی از محيط زیست

بددون شک ،موضلوظ از بلين رفلتن محليط زیسلت و چشلم-

و تخریب آن صحبت میشود ،ناخودآگاه ذهنها به طرف انسان

انللدازهای طبيعللی هللم در شللهرها و هللم در روسللتاها یکللی از

کشيده میشود .این درحالی است که محيط زیست برای بقلای

اساسیترین چالشهایی است که انسان معاصلر را بلا مشلکالت

نسل بشر آفریده شده است و پيوندی ناگسستنی ميان انسان و

جدی رو به رو کرده است .این مسأله از آن جهت دارای اهميت

طبيعت وجود دارد ( ،)80طبيعتاً خود انسانها بيشترین نقلش

است ،که عالیم تهدید کننده حيات ،آشکار شده و نسل حاضر و

را در حفظ و یا تخریب آن میتوانند داشته باشد ،در حالی کله

آینده را به دليل آلودگیهای گسترده محيطزیستی ،بلا تهدیلد

با توجه به نقش حيلاتی و کليلدی محليط زیسلت در زنلدگی،

مواجه ساخته است .از سوی دیگر ،انسان بدون داشلتن محليط

همواره انسان به عنوان مهمترین تخریبگر محيط زیسلت هلم

زیستی امن و سالم ،قادر نخواهد بود بله زنلدگی طبيعلی خلود

در مناطق شهر و هم روستایی شناخته شده است (.)88

ادامه دهد .به همين جهت ،حفظ و حمایت از محليط زیسلت و

همانطور که قبال بيلان شلد ،محليط زیسلت روسلتا و چشلم-

سالم نگه داشتن آن ،به عنوان یکی از مهمترین نيازهای اساسی

اندازهای طبيعی در روستاها به عنلوان یلک سلرمایه محسلوب

برای ادامه حيات ،مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته است.

میشود .چرا که میتوان از آن بلرای جلذب توریسلت و توليلد

مطالعات صورت گرفته ،رویکرد سياسی و تبليغلاتی بله محليط

ثروت و دیگر مقاصلد درآملدی اسلتفاده کلرد ( .)21در نتيجله

زیست ،عدم سياست جامع نسبت بله ملدیریت منلابع حيلاتی،

تخریب محيط زیست به معنای از بلين بلردن سلرمایه و منبلع

رویکرد انفعالی در حل مسایل محيط زیست ،ضعف در آموزش-

توليد است .لذا ،در این راسلتا و بلرای تصلميمگيلری در ملورد

ها و آگاهیهای مردمی و عدم توجه به مشارکتهای مردمی را

آینده ،شناخت عوامل ایجاد این نارسائیها و مشکالت مذکور و

مهمترین چالشهلای ملدیریتی در عرصله حفاظلت از محليط

ابعاد و جنبههای مختللف آن و در ادامله راهکارهلای متناسلب

زیسللت دانسللتند .از طللرف دیگللر ،فراینللد توسللعه اقتصللادی و

برای برون رفت از این مسایل و مشکالت محيطزیسلتی بسليار

اجتماعی کشورها طی دهلههلای اخيلر بله گونلهای بلوده کله

پر اهميت است ( .)25در نتيجه ،جهت آینلدهنگلری درسلت و

چالشهای محيطزیستی بله یکلی از مهلمتلرین د د لههلای

جلوگيری از اشتباهات گذشته ،وجود یک رویکرد جامع و تفکر

سياستگذاران تبدیل شده است .مواجهه با این موضوظ در گام

سيستمی میتواند بله یلک نقشله راه بلرای حفاظلت از منلابع

اول مستلزم شناسایی منابع عمده ایجاد آلودگی است .این بح

حياتی و سياست گذاری کالن محيط زیسلت ،گسلترش سلطح

از این حي قابل تامل است که دولتها از یک سو ،منشا ایجاد

آگاهیها و ارتقا بينش زیستمحيطی روستایی جامعه و تقویت

آلودگی هستند و از سوی دیگر ،بنا به وظایف حلاکميتی خلود

فرهنگ ،در راستای سياستهای کللی نظلام در حلوزه محليط

مسووليت حفاطت از محليط زیسلت را بلر عهلده دارنلد .زیلرا،

زیست روستا بلرای آینلده تبلدیل شلود ( .)25از طلرف دیگلر،

توسعه اقتصادی پایدار هر کشوری مرهون بهرهبرداری مناسلب

موضوظ مشارکت مردمی در امر بهرهبلرداری صلحيح از محليط

از امکانات آب ،خاک ،منلابع طبيعلی و ظرفيلت هلای موجلود

زیست و منابع طبيعی در روستاها و نيز نگهلداری و صليانت از

نيروی انسانی و به عبارتی حفاظت از محيط زیست است .اما بلا

این موهبت الهی امری بدیهی و انکلار ناپلذیر اسلت .زیلرا ،کله

توجه به نتایجی که از این تحقيق میتلوان گرفلت ،روشهلای

محيط زیست روستایی خود یکی از شلاخوهلای کلالن رونلد

سنتی مدیریت ،به ویژه در حوزه محيط زیست روستایی ،امروزه

آینده و نيز از ابعاد اساسی و زمينه ساز پيشرفت و توسعه پایدار

برای اداره امور و توسلعه روسلتایی کارسلاز نيسلتند .ملدیریت

کشور به شمار میرود (.)10

محيط زیسلت در روسلتایی بایلد درک توسلعه محللی ،بلروز
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ابتکارهلا ،جملعگرایلی و مشلارکت در املور را آملوزش دهلد.



مدیریت محلی کارآ ،فکر کلردن در محليط را آملوزش داده و
باع

محمدزاده و همکار

جلب مشارکت و آملوزشهلای مربلوط بله تعاملل و
حفظ محيط زیست هلم در روسلتا و هلم در حومله

تحليل مشلکالت اقتصلادی ،اجتملاعی و محليطزیسلتی

شهرها به آحلاد جامعله و اشلاعه فرهنلگ و اخلال

فضاهای روستایی میشود .مدیریت صحيح چشلمانلدازیهلای

محلليط زیسللت ،نقللش فرهنللگ و معللارف دینللی در

طبيعی در روستا ،در روند توسعه روستایی ضمن ایجاد اشلتغال

مشارکت و مسووليتپذیری حفظ محيط زیست.

و درآمد برای گروههایی مختلف جامعه روستایی ،میتواند باع



ارتقای فرهنگ محيطزیستی آحلاد جامعله از مهلم-

گسترش امکانات و زیربناها ،گسترش سرمایه گذاریها ،توسلعه

ترین عواملی است که میتوانلد بله بهبلود وضلعيت

و بهبود حملل و نقلل روسلتایی ،و در نهایلت باعل توسلعه و

محيط زیست کشور یاری رساند ،تا آنجا که میتوان

پيشرفت روستاهای منطقه شود .بر این اساع ،الگوی مطللوب

گفت ،دیگر عوامل تحت تأثير آن قرار میگيرنلد .بله

مدیریت روستایی در حوزه محيط زیست کشور نيز با توجه بله

بيانی دیگر ،تا هنگامی که نگرش آحاد یک جامعه به

مطالعات ،نظریات و دیدگاهای مطرح شده در این مقاله ،بایلد

موضوظ محيط زیست و اهميت حفظ آن تغيير نکند،

دارای چهار زمينه کليدی و اصلی شامل برنامهریزی ،سلازمان-

تغييری نيز در رفتار آنها در قبال محليط زیسلت و

دهی ،اداره و رهبری و کنترل باشد تا به عنوان یک حلقه ،ابعاد

وضعيت آن پدید نخواهد آمد.

اصلی و کارکردی مدیریت محيط زیست در مناطق روستایی را



نگاه حفاظتی جامع به بح محيط زیست با رویکرد

به یکدیگر پيوند دهند .افزون بلر ایلن ،معيارهلا و متغيرهلای

مدیریت یکپارچه محيط زیست روستایی در تملامی

کليدی دیگلر هلمچلون مشلارکت ملردم محللی ،جامعيلت و

عرصههای طبيعی و انسانی به صورت علمی -عمللی

یکپارچگی ،هدایت و رهبری ،منابع مالی پایدار ،آموزش نيروی

میتواند در بلند مدت از تخریلب بليشتلر منلابع و

انسانی هماهنگی و همکاری با نهادها و سازمانهای مختللف و

سرمایههای طبيعی و انسانی بکاهد.

شورای اسالمی روستا بایستی مورد توجه الزم قرار گيرد.



ایجاد انجمنها و تشکلهای مشارکتی محيطزیستی

پیشنهادات

در روستا که توسط افراد محلی اداره شود و تشلویق

از همان ابتدای زندگی انسان ،مساله محيط زیست مورد توجله

اهالی به عضویت در این تشکلها که در شکلدهلی

نسلهلا بلوده و انسلان در ایلن راه ابتلدا بله کشلف طبيعلت و

نگرشهای محيطزیستی افلراد محللی بسليار ملوثر

راهبردهای آن نائل گشت .انسان بلرای تنظليم مصلرف منلابع

است.

جوامع ،ممنوعيتها و خرافات و رعایت حقو مشترک ،شناخت



مشارکت همله جانبله روسلتایيان در تملام مراحلل

محيط زیست را توسعه داد و قوانين چندی بلرای املر نظلارت

برنامهریزی و اجرای پروژههای محيطزیستی.

تدوین شد .ملدیریت محليط زیسلت روسلتایی و تملام سلاز و

ایلن مشلارکت مسلتلزم آگلاهی و شلناخت آنهلا از

کارهای آن باید متوجه هم پوشانی و تداخلهای بخشی بلوده و

اهميت محيط زیست در حيات اقتصادی و اجتماعی

نيازمند برنامهریزی اصولی است .اصول مدیریت محليط زیسلت

میباشد.

در روستا بر اساع اجرا ،پایش و بازرسی واقعيتهای موجود در



در نهایت سازماندهی و بازآفرینی ساختاری  -نهادی

محيط زیست است و کمتر به تئوری و طرح ریزی اقلدام ملی-

و مدیریتی مدیریت روستایی کشور به ویژه در حوزه

کند .در همين رابطه و با توجله بله نتلایج و مطالعلات تحقيلق

محيطزیستی و منابع تجدیدناپذیر با تشکيل سازمان

حاضر پيشنهادات زیر ارایه میشود:

متولی مدیریت روسلتایی کشلور در سلاختار کلالن
مدیریتی و ایجاد واحد مستقل و خودمختار مدیریت
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