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 چکیده

زیست در مناطق های مدیران روستایی جهت حفاظت از محیطمطالعه حاضر، با هدف شناسایی استراتژی

های روستایی شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر، از لحاظ پارادایم جزو تحقیقات کیفی بود و تحلیل داده

امل مدیران روستایی شهرستان پژوهش در دو مرحله کدگذاری باز و محوری انجام شد. جامعه آماری تحقیق ش

ها از طریق ها ادامه یافت. دادهصورت هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع دادهگیری بهدشتستان بود و نمونه

 68صورت حضوری و مجازی گردآوری شدند. نتایج با استخراج ساختار یافته به های عمیق نیمهمصاحبه

زیرسازی زیست همراه بود که ستایی در راستای حفاظت از محیطاستراتژی صورت گرفته از سوی مدیران رو

 قیتشواماکن عمومی روستا جهت آسفالت، درختکاری در سطح روستا، نصب سطل زباله در محیط روستا، 

های منازل به آوری و انتقال زبالهآوری کودهای حیوانی و جمعها، نظافت معابر، جمعزباله کیبه تفکخانوارها 

 یسرزندگ هایراهبردطبقه  10ها در که این استراتژی های مهم مدیران روستایی بودبیرون از روستا از استراتژی

رشد و ی، تدافع، تنوعی، طیمح یوآتاب ،کارانهفظهامحی، سکونتگاه یداریپای، رفاه انسانی، و نشاط اجتماع

 بندی و تحلیل شدند.ی دستهطیمح تیهوی، و و سازگار ییایپو، توسعه

 

 زیست، شهرستان دشتستان، مدیران روستایی.، جوامع روستایی، حفاظت محیطهااستراتژیکلمات کلیدی: 

mailto:razmavar.farshad@gmail.com


 4شماره 4، دوره1401ار هبجغرافیا و روابط انسانی،                       

124 

 

 مقدمه

 باشدمیبشر  یروشیپ یاصل یهااز چالش زیستطیمح یداریو پا ییغذا تیبه امن یابیکاهش فقر، دستامروزه 

(2021Singh et al., ) زیست در حال افزایش است توجه همگانی به موضوع محیط. بنابراین در حال حاضر

زیست به بحرانی جهانی مبدل شده که روز به روز (. زیرا تخریب محیط1400)گل سفیدی علوی و همکاران، 

بشر  یابیدستین راستا عواملی همچون (. در ا1399پور، شود )آفریدونی و نوریبر عمق و گستره آن افزوده می

که ها شده هندیزباله و آال زانیم عیسر شیو اقتصاد باعث افزا یعلم و فناور عیتوسعه سر ،یبه جامعه صنعت

ی اقتصاد عیرسو رشد  تیرشد جمع(.  ,2021Liu & Zhangشود )زیست میمنجر به آسیب به محیط

 کندیم لیتحم ستیزطیبر مح ی زیادیفشارهاباشد و میهمراه  یطیمحستیمعموالً با مسائل برجسته ز

(2019Kong et al., ). باشد مین میسرزیست امروزه انکار وجود وضعیت بحرانی برای محیطای که به گونه

زیست توجه به توسعه پایدار و لزوم حفاظت از محیطراستا  (. در این1393زاده میمندی و همکاران، )حاجی

زیست به یکی محیط ت ازظاحف موجب شده ،زیست بر کیفیت زندگینامطلوب آلودگی محیط تأثیراتو نیز 

 شیافزا(. 1399نژاد، خندان و معظمی)گل گذاران اقتصادی تبدیل شودسیاست نگرانی و دلهرهاز مهمترین 

آب  رییو تغ ستیزطیمح یآلودگ شی، افزایستی، کاهش تنوع زیعیاز حد از منابع طب شیب یبردار، بهرهتیجمع

های اخیر کشور ما نیز دههدر . ( ,.2021Singh et al) باشدمیحوضه  نیو هوا از جمله مسائل عمده در ا

دست و  محیطیهای زیستها و تخریببرخی آسیببا و بوده محیطی زیادی و مسائل زیست کالتمش آبستن

 (.1396، زاده میمندیحاجیالدین و )فلک پنجه نرم کرده است

باشد که دستیابی به آن نیازمند مشارکت و های توسعه پایدار میزیست به عنوان یکی از مهمترین رکنمحیط

یند حیات آبه محیطی که فر همچنین(. 1400باشد )مقیم و همکاران، زیست میآگاهی بشر در رابطه با محیط

طور کلی (. به1396، زاده میمندییحاجالدین و )فلکشود ، تلقی میرا در برگرفته و با آن برهمکنش دارد

های بیولوژیکی، صورت تعاملی فعالیتها و دیگر موجودات زنده بهباشد که انسانزیست بستری میمحیط

(. 1400دهند )مقیم و همکاران، طور پیوسته در آن انجام میشیمیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را به

در  یممکن است نقش مهم در سطح محلی و ملی یطیمحستیشکالت زحققان درک مبه گفته بسیاری از م

 Muganyi et) داشته باشد ستیزطیطرفدار مح یو رفتارها ستیزطیمربوط به مح یهانگرش یریگشکل

2021al., ) ،باشندی میمحصوالت کشاورز تولید یهاستمیدر س اصلی گرانیبازکه  ییمناطق روستا در ژهیبه و 

(2018et al.,  Candamio-Varela) .به  تبدیلزیست یافته، حفظ محیطدر کشورهای توسعه امروزه

محیطی از اهمیت زیادی برخوردار بخشی از فرهنگ عمومی جامعه شده و حساسیت نسبت به مسائل زیست
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زیست بنابراین هر انسانی وظیفه دارد که در راستای حفاظت از محیط(. 1397باشد )نبوی و مختاری هشی، می

به محافظت  ازی، نندهیآ یهانسل یبرا یعیطب طیبه منظور حفظ مح(. بنابراین 1400بکوشد )مقیم و همکاران، 

دهد، وجود یرا م یکیمدت اکولوژ یطوالن تیفیکه اجازه ک ،ستیز طیاقدامات دوستانه مح قیاز آن از طر

  (. ,.2021Ajibike et al)د دار

ای هحرانب عواملترین برجستهزیست، از طیحمرفتاری در حوزه  مطالعات صورت گرفتهر ثاک تکیه بر نتایجبا 

باشد مینه ها در این زمییطی و رفتارهای نادرست انسانحمآگاهی و دانش زیست یا کمبود فقدانیطی، حمزیست

تعریف  امع روستایی یکی از ارکان مهم در توسعه کشورهاوج(. از آنجا که 1399)صافی سیس و همکاران، 

، ه دولت به مردمبه عنوان نزدیکترین الی روستایی انمدیربنابراین، ( 1396)موالئی هشجین و همکاران،  اندشده

مدیریت  رابطه بادر  (.1399، )رمضانی و همکارانباشند دار مینقش پر رنگی در توسعه این جوامع عهده

دیریت را مدیگر،  برخی و ریزی منابعسازماندهی و برنامه راتعاریف متعددی ارائه شده است؛ برخی مدیریت 

 اندردههای اعضای سازمان و استفاده از منابع برای تبدیل به اهداف تعریف کعلم و هنر هماهنگی کوشش

وز ابتکارها، مدیریت روستایی بایستی درک توسعه محلی، بر(. در این راستا 1396ران، )موالئی هشجین و همکا

ی گرایی و مشارکت در امور را آموزش دهد و فکر کردن در محیط را باال ببرد و همچنین، به عاملی براجمع

 (.1398 محیطی مناطق روستایی تبدیل شود )کبیری و والئی،تحلیل مشکالت اقتصادی، اجتماعی و زیست

باشد )شوکتی آمقانی و سواری، می اساسیای برای تأمین نیازهای اساسی مقوله روستاییبر مدیریت  بنابراین اتکا

 کردها تعریف نون و مهارتای از دانش، اطالعات، فمجموعهتوان را میمدیریت روستایی طور کلی (. به1399

 باط دارد. همچنینارتنظور دستیابی به توسعه پایدار روستایی ریزی به میند و عمل برنامهآکه با هنر مدیریت، فر

مندی ایتبه رض دستیابی جهتانسان و محیط  میانمنطقی و تنظیم شده  ارتباطیهدف مدیریت روستایی ایجاد 

در ایران مدیریت روستایی (. 1398مکاران، باشد )موسوی و همی روستایی جوامعدی در زندگی مردم رسنو خ

ملی و نیز  نالراهبردهای ک تحت تأثیربه توسعه روستایی،  دستیابیهای اساسی برای کی از مؤلفهبه عنوان ی

باشد )موالئی هشجین میاهمیت  دارای جوامع روستاییو برای  باشدمیی مدیریت های موجود در زمینهرویکرد

 (.1396و همکاران، 

حاضر دو نهاد در حال که  باشندمیارکان توسعه روستایی  ترینو اساسی ترینمدیران روستایی یکی از مهم

(. در فرآیند توسعه 1397پور و همتی، )بذلی باشندمی داراداره امور روستایی را عهده شورای اسالمی و دهیاری

به (.  ,2000Zaslowباشد )محیطی میپایدار مدیریت روستایی دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست

شود های انسان به ویژه افراد ساکن در روستاها محسوب میه محیط طبیعی مکان و مقر اصلی فعالیتعلت اینک
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زیستی مناسب جهت گیرد، به یک مدیریت طبیعی یا محیطها قرار میهای آنو همواره تحت تأثیر فعالیت

(. تا کنون 1386همکاران، الدین افتخاری و باشد )رکنزیستی نیازمند میکاهش اثرات زیانبار و مخرب محیط

 شود.ها پرداخته میزیست صورت گرفته که در ادامه به بررسی برخی از آنمطالعات زیادی در حوزه محیط

محیطی و رفتارهای بررسی رابطه آموزش زیستتحت عنوان ( 1392صالحی و قائمی اصل )نتایج تحقیق 

نشان داد میزان شناخت دانش  دخترانه شهر بابل هایدانش آموزان دبیرستان در میانزیست حفاظت از محیط

محیطی خاص، ل و مشکالت زیستئمحیطی عام، باال و نسبت به مسال و مشکالت زیستئآموزان نسبت به مسا

های مختلف تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد، محیطی در پایهپایین است. همچنین، بین میانگین رفتار زیست

 نوین نگرش  های تحقیق نشان داد کههای مختلف تحصیلی دیده نشد. نهایتاً، یافتهشتهاما این تفاوت در بین ر

 تأثیر محیطیزیست دانش و آموزش اما دارد، مثبت تأثیر زیستمحیط از حفاظت رفتار ایجاد در محیطیزیست

آزمون ( طی پژوهشی با استفاده از 1394داوریار و سلطانی مقدس )ندارد.  محیطیزیست رفتار بروز در چندانی

زیست رابطه معناداری زیست و حفاظت محیطهای حقوق محیطکه بین شاخص دادندهمبستگی اسپیرمن نشان 

توان با اجرای قوانین حقوقی مناسب از منابع محیطی در وجود دارد و در نتیجه با اقدامات مختلفی می

ارائه مدل ( با عنوان 1395نتایج مطالعه بشیر خداپرستی و مهدیخانی ) د.روستایی حفاظت نموهای سکونتگاه

با جامعه  های بازاریابی سبز با کارکرد حفاظت از محیط زیستبهبود عملکرد اقتصادی بر اساس استراتژی

که اجرای یک استراتژی بازاریابی سبز همزمان با بهبود کیفیت خدمات  دادنشان  شهرداری تهران آماری کارکنان

زیست به طور مستقیم و غیرمستقیم به ابعاد عملکرد اقتصادی، و محصوالت، تصویرسازمانی و حفاظت از محیط

زیست و افزایش کیفیت خدمات کند. همچنین حفاظت از محیطمیوری نیز کمک ها و افزایش بهرهکاهش هزینه

عوامل ( طی پژوهشی با عنوان 1396صفا و همکاران ). ثیر مثبتی بر تصویرسازمانی دارندأمحصوالت نیز ت و

بر مبنای تئوری رفتار استان زنجان زیستی روستاییان در شهرستان خدابنده تأثیرگذار بر رفتار حفاظت محیط

کنترل رفتاری درک شده با قصد  بین متغیرهای نگرش، هنجارهای اجتماعی ونشان دادند  ریزی شدهبرنامه

زیستی روستاییان زیستی و نیز قصد و هنجارهای اجتماعی با رفتار حفاظت محیطانجام رفتارهای حفاظت محیط

های تحلیل سازه( در تحقیقی با عنوان 1397نعیمی و همکاران ) .ردوجود دا یداررابطه مثبت و معنی

نشان  زیست روستاییان شهرستان باغملک استان خوزستانمحیطزیستی تأثیرگذار بر رفتار حفاظت از محیط

داری بر متغیر رفتار زیستی از اثر معنیها، نگرش، نگرانی و نیت محیطمتغیرهای اخالق، ارزشدادند 

درصد از واریانس رفتار حفاظت از  76طوریکه این متغیرها توانستند حدود زیستی برخوردار بودند. بهمحیط

ثیر أت( با عنوان 1397نتایج تحقیق اسمعیل اسدی و گودرزی ) .نمایندزیست روستاییان را تبیین محیط
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 و هااستراتژی افزایش داد نشان های توسعه ایرانالمللی توسعه پایدار و محیط زیست بر برنامهرویکردهای بین

از  1368 -1400 هایسال در کشور توسعه ساله پنج هایبرنامه طی زیستمحیط از حفاظت راهبردهای

 نتایج. شودزیستی محسوب میهای محیطهای توسعه پنج ساله به چالشترین تحوالت در رویکرد برنامهممه

نقش مجراهای آموزشی در بهبود تحت عنوان شهرستان دیواندره ( در 1398سواری و همکاران )مطالعه 

داد ابعاد مجراهای آموزشی تأثیر مثبت و  نشانزیست های حفاظت از محیطمشارکت روستاییان در طرح

درصد از تغییرات متغیر وابسته )مشارکت( را  08/90معناداری بر بهبود مشارکت روستاییان دارند به طوری که 

های حفاظت از های مردمی را در طرحتبیین نمودند. همچنین نتایج تحلیل عاملی راهکارهای بهبود مشارکت

قویت فرهنگ مشارکت و حفاظتی، راهکار مدیریتی و فرهنگی، راهکار مشورتی و های تزیست در عاملمحیط

صفا و  بندی کردند.آگاهی، اثربخشی و کارایی، راهکار ساختاری و تشکیالتی، و بهبود تعهد و مسئولیت طبقه

ای آگاهی ز نشان دادند متغیرهمناطق روستایی شهرستان تبری( با انجام تحقیقی در 1399سرا )محمدیان سقین

زیست، استفاده از منابع اطالعاتی و ارتباطی در زمینه از پیامدهای عدم انجام رفتارهای حفاظت از محیط

زیست، زیستی، سابقه کار کشاورزی و نگرش نسبت به انجام رفتارهای حفاظت از محیطموضوعات محیط

 هیتجزباشند. ر منطقه مورد مطالعه میزیست دکننده انجام رفتارهای حفاظت از محیطترین عوامل تعییناصلی

با  دانشگاه انیدانشجو ستیزطیمح یرفتار حام( در زمینه 2020نتایج مطالعه شفیعی و ملک سعیدی ) لیو تحل

قادر به  یطیبه همراه نگرش مح یحفاظت زشیانگ هینشان داد که نظری حفاظت زشیانگ هیکاربرد نظراستفاده از 

، نگرش جیبر اساس نتا باشد.می ستیزطیدر رفتار طرفدار مح انسیاز وار یبخش قابل توجه حیتوض

 یرفتارها یرونیو ب یدرون یهاو پاداش یطیدرک شده از رفتار مح یهانهی، هزی، خودکارآمدیطیمحستیز

 & Shafiei) بودند یستیزطیمح یرفتارها میکننده مستقنیی، عوامل تعستیزطیدوستدار محریغ

2020 Maleksaeidi,.)  

 نیمهمترنشان داد  ستیزطیکشاورزان از حفاظت از مح یآگاه رییتغنتایج یک بررسی در چین در زمینه 

بهبود  همچنین. باشدمیهوا  هیو تصف یستیمربوط به حفاظت از تنوع ز یطیمحستیز یدر آگاه هاشرفتیپ

کشاورزان، متوسط درآمد ساالنه خانواده،  التیمانند سطح تحص یبه عواملزیست حفاظت از محیط یآگاه

 یسازگارنتایج تحقیقی در زمینه  .( ,.2016Zhang et al) شودیمربوط م رهیو غ تیمحل سکونت، جنس

ی نشان داد معادالت ساختار یهابا استفاده از مدل یمل نیب سهیدر مقا یطیمحستیدغدغه ز یساختار نگرش

دو بعد دغدغه  نیباشد، رابطه ب شتریب یهرچه ثروت مل یعنی. باشدمیمرتبط  یبا ثروت مل یسازگار

 یطیمحستیز یاهنگرش نیب فیرابطه ضع کی، فقط ریفق ی، در کشورهانیتر است. بنابرایقو یطیمحستیز
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 یطیمحستیز یهاثروتمند، نگرش یمقابل، در کشورها دروجود دارد.  طیحفاظت از مح یبرا یرفتار اتیو ن

 دهندیم لیرا تشک یطیمحستیز یاهیسازگار از نگران اریبس یا، خوشهیطیمحستیز یرفتار اتیو ن

(2019Mayerl & Best, ).   یتضادهابا عنوان  سوئد ی درمقطع کارشناس انیدانشجونتایج پژوهشی میان 

را درک  یتعارض نیچن پاسخگویاناکثر نشان داد  ستیزطیو حفاظت از مح تیحقوق مالک نیب یاحتمال

 نیبه عنوان طرف بازنده تصور شود تا مالک زم طیکه مح بر این بودتصور  شتریکردند و بیم

(2019Torbjörnsson & Lundholm, )یبرا حاتیترج رییتغای در کانادا در رابطه با مطالعه جی. نتا 

 ستیزطیمحکه احتمال مشارکت در حفاظت از  دادنشان ، شواهدی بر رفتار داوطلبانه ستیزطیحفاظت از مح

در کانادا  ستیزطیحفاظت از مح حاتیدهد که ترجیرا نشان م گنالیس نیو ا افتهی شیبا گذشت زمان افزا

 ریتأث نیشتریشده در جوانان ب جادیا یاجتماع هیپس از متوسطه و سرما التیتحصهمچنین است.  افتهی شیافزا

، یاجتماع هیاثرات سرمانتایج پژوهشی در غرب چین با عنوان  (.Lamb, 2019) شرکت دارند لرا بر احتما

رفتار  نیاساس تمر یطیمحستیز یآگاهنشان داد  ستیزطیبر رفتار حفاظت از مح یو آگاه سکیدرک ر

بر رفتار حفاظت از  347/0 ریتأث بیبا ضر یاجتماع هیسرما باشد. همچنینمی ستیزطیحفاظت از مح

 ستیزطیاز مح یآگاه قیاز طر ستیزطی، درک خطر محنیدارد. بنابرا یقابل توجه ریساکنان تأث ستیزطیمح

 ی، آگاهیبا ساکنان شهر سهی، در مقانیدارد. عالوه بر ا میرمستقیغ ریثتأ ستیزطیبر رفتار حفاظت از مح

 Su) دارند ستیزطیدر رفتار حفاظت از مح یترینقش قو یاجتماع هیو سرما ییساکنان روستا یطیمحستیز

et al., 2021 با توجه به بررسی پیشینه پژوهش تاکنون تحقیقی در زمینه نقش مدیران روستایی در حفاظت .)

های صورت استراتژیبررسی صورت نگرفته بنابراین پژوهش حاضر به زیست در شهرستان دشتستان از محیط

 زیست پرداخته است.ز محیطگرفته از سوی مدیران روستایی در شهرستان دشتستان جهت حفاظت ا

 

 روش تحقیق

استفاده با و صورت کیفی زیست، مطالعه حاضر بههای حفاظت از محیطاستراتژیتر بهتر و عمیق کجهت در

مدیران روستایی جامعه مورد مطالعه در این پژوهش  .انجام گرفتو نیمه ساختار یافته عمیق  هایمصاحبه از

گلوله گیری به روش هدفمند نمونهدر سطح شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر بودند که با استفاده از 

نفر اعضای شورای  2شورای اسالمی و  نفر رئیس 4نفر دهیار،  14 نفر متشکل از 20 شاملای برفی، نمونه

ها به اشباع رسید ام داده 17به قرار گرفتند. در مصاحبه روستا برای مطالعه انتخاب و مورد مصاح 20اسالمی از 
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ها تکراری بودند( ولی تیم پژوهش جهت باال بردن دقت، تا )یعنی اطالعات جدیدی به دست نیامد و پاسخ

بیش  به صورت حضوری و مجازیها مدت زمان انجام مصاحبه برداری را ادامه دادند.ام روند داده 20مصاحبه 

 و آگاهانه گرفته شد تیرضا در تحقیق کنندهاز افراد شرکتها ه متغیر بود و پیش از شروع مصاحبهدقیق 40از 

 29/03/1400آوری اطالعات در بازه زمانی عملیات جمع شد. نیها تضمافتهیها در ارائه آن هویتمحرمانه بودن 

صوتی ضبط و سپس بر روی کاغذ  صورتبه شوندگانمصاحبههای صحبتانجام شد.  06/04/1400لغایت 

شد  آغازها از زمان مصاحبه اول و به موازات انجام مصاحبه و استخراج مفاهیم کلیدی هاپیاده شد. تحلیل داده

ها در دو مرحله کدگذاری باز و محوری گرفت. تحلیل دادهها تحلیل نیز صورت میو همزمان با انجام مصاحبه

 انجام شد.

ی ن مرحلهخوانند اولیکدگذاری باز، یا سطح اول کدگذاری که آن را کد گذاری مبنا نیز می :باز یکدگذار

شوند. به بیانی دیگر ترین واحد خود شکسته میها به کوچکهاست. دادهی دادهو تحلیل و شکستن اولیه تجزیه

در پی ه طور کلی (. ب1388ی، کاللباشد )می هاداده یبندو مقوله یسازشامل تجزیه، آزمون، مقایسه، مفهوم

یوند بین پ وظیفه :کدگذاری محوری (.1394خضری و همکاران، )باشد می های خامشکستن و بازکردن داده

 رحلهمدر . در این مرحله از میان کدهای بدست آمده بر عهده داردهای حاصل از کدگذاری باز را مقوله

شترک براساس مفاهیم م شدها سعی گذاری مقولهجهت نامشوند. تر انتخاب میکدگذاری باز، کدهای مناسب

قی را با د که بیشترین ارتباط منطنانتخاب شو اوینیو مشابهی که از کدگذاری باز به دست آمده است، عن

ر ادامه به ارائه نتایج د (.1400تاجری مقدم و همکاران، ) داشته باشد باشد،میهایی که مقوله نمایانگر آن داده

 شود.های بیان شده از سوی مدیران روستایی حاضر در پژوهش پرداخته میولو نقل ق

 

 هایافته

نفر از پاسخگویان این مطالعه  19سال بود.  30-61در بازه سال و  42 میانگین سن پاسخگویان در نمونه تحقیق

 16پاسخگو،  20توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل نیز نشان داد، از بود. نفر زن  1تنها مرد و 

درصد از  65ت پاسخگویان نشان داد النفر مجرد بودند. همچنین توزیع فراوانی میزان تحصی 4 و هلأنفر مت

 نفر( بود.  1ها دکتری )کنندگان دارای تحصیالت دانشگاهی بودند که باالترین مدرک تحصیلی میان آنمشارکت

و با استفاده از راهبرد  گرفتندبار مورد مطالعه قرار  نیها به طور کامل چندمتن مصاحبهها، پس از پایان مصاحبه

ها و عبارات واژه در نهایتو  داده شدقرار  یمورد بررس پاسخگویان یهاجمله به جمله با دقت فراوان گفته
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شد ) اسدی انتخاب برای هر کدام  یبرچسب مناسب ای نماد کی ها برای کدگذاری استخراج واصلی نقل قول

استراتژی توسط مدیران روستایی در راستای حفاظت از  68پس از بررسی عمیق موضوع  (.1397و همکاران، 

دهد طور که نتایج نشان میزیست در جوامع روستایی شهرستان دشتستان شناسایی شد. همانمحیط

ا به هایی که بیشترین تکرار را داشتند به عنوان مهمترین اقدامات مدیران روستایی شناسایی شدند. لذاستراتژی

زیرسازی کننده در تحقیق اقدام به های شناسایی شده تمامی مدیران محلی شرکتطور کلی در میان استراتژی

اماکن عمومی روستا جهت آسفالت و درختکاری در سطح روستا کرده بودند. همچنین نصب سطل زباله در 

آوری و ی کودهای حیوانی و جمعآورها، نظافت معابر، جمعزباله کیبه تفکخانوارها  قیتشومحیط روستا، 

(.1)جدول  های مهم مدیران روستایی بودهای منازل به بیرون از روستا از دیگر استراتژیانتقال زباله  

 

 زیستهای مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیط(: استراتژی1جدول )

 فراوانی ها(مفاهیم )استراتژی مقوالت

 

 

 

 

 

 یسرزندگ هایراهبرد

 و  

 ینشاط اجتماع

هازباله کیبه تفکخانوارها  قیتشو  16 

 13 ها(های منازل به بیرون از روستا )در محل انباشت زبالهآوری و انتقال زبالهجمع

 4 های دفع زباله قدیمی )تلنگان(آوری تمامی محلجمع

 3 باالها در بیرون از محل دامداری و در فضای آزاد، در زمان رطوبت نگهداری دام

 2 توصیه به بهورز روستا جهت سرکشی و نظارت بر بهداشت محیط

 4 هابه عنوان خوراک دام جاتیها و سبزوهیم عاتیاستفاده از ضا

 4 آب معابر یمستمر آبراهه و جو یپاکساز

 9 های خانگیآوری زبالهاختصاص بخشی از بودجه دهیاری برای جمع

راف اط طیزارها و محبازمانده و رها شده توسط گردشگران در دشت یهازباله یآورجمع

 روستا

3 

روستا  آوری کودهای حیوانی دامداران )با پرداخت هزینه( برای جلوگیری از بوی بد درجمع

 و مریضی

14 

 3 یبهداشت یهاطبق دستورالعمل ییدفع و دفن پسماند روستا یمجهز برا یمکان جادیا

یزگیو پاک طیارتقاء بهداشت مح جهتولگرد  یهاو سگ یموذ واناتیح یآورجمع  4 

 

 

 

 

 

 

 7 ایجاد فضای سبز

 7 احداث چمن مصنوعی در مناطق خاکی

های روستاها و خیابانسنگ جدول کوچه  11 

 5 نصب صندلی و نیمکت در تمامی نقاط روستا

 9 زیباسازی محیط روستا

 19 ت پاکیزگی محیط روستاهای زباله در روستا جهنصب سطل

 20 درختکاری در روستا
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 یرفاه انسان یراهبردها

 15 نظافت معابر

های روستاها و خیاباناستخدام پاکبانان جهت پاکسازی کوچه  3 

مستمر درختان معابر هرس  12 

یروها و معابر خاکادهیهرز در پ یهاعلف یآورو جمع زدودن  6 

 11 عمومی سنگ فرش معابر

 8 هاآوری زبالهجمع ای جهت کاهش فضاهایایجاد پارک محله

طبیعت روستا برای استفاده گردشگران های سیمانی درساخت منقل  2 

 4 توزیع پالستیک زباله بین خانوارها

های فاضالت موجود در اماکن عمومی چه قدیمی چه جدیدحذف تمامی چاه  5 

 6 احداث چاه فاضالب

 

 

 

 

 

 یسکونتگاه یداریپاراهبردهای 

 6 اخطار به برخی خانوارها جهت حفظ پاکیزگی محیط روستا

 6 ریزیتبلیغات جهت شکار نکردن پرندگان در فصول تخم

 2 تعمیر و نوسازی لوله آب اصلی روستا

 5 گلی در روستا )محل زندگی مار و عقرب و ...(تخریب و بازسازی دیوارهای کاه

گاری چهار چرخ و جاروخرید   2 

های روستایی که محل زندگی پرندگان و جانوران هستند )مانند درختان گز حفظ اکوسیستم

ها(قدیمی، زهکش  

3 

مندی اهالی جلسات با دامداران و توصیه جهت رعایت نکات بهداشتی و منتقل نمودن گله

 روستا

3 

)ضایعات زیاد داشتند(حذف درختان پیر که ریزش برگ فراوان داشتند   3 

 

 

 

 

 کارانهفظهامح یراهبردها

شدن آبایجاد سدهای خاکی برای جمع  3 

زیستایجاد سیل بند برای جلوگیری از تخریب محیط  2 

های فصلیساماندهی دره  3 

های فصلی و خاکبرداریتمیز کردن دره  4 

یا سموم گیاهیتشویق کشاورزان روستایی جهت مصرف کودهای شیمیایی مجاز   3 

 11 معابر یمناسب در تمام بیبا ش یاحداث آبراهه و جو

 11 یطبق اصول مهندس یسطح یهاآب تیهدا

 

 

 

 تنوع یراهبردها

عتیطب ارانیهم یطیمحستیتشکل ز جادیا  1 

 1 حوزه نیدر ا یسازجهت فرهنگ عتیطب ارانیهم یفرهنگ یهاتیفعال یانعکاس خبر

 1 یطیمحستیو فعاالن ز ستیزطیدوستدار مح یهابا گروه یو همکار بیترغ

 7 هاروستا و انتقال و دفع زباله یپسماندها یآورقرارداد مشترک جهت جمع جادیا

 4 همکاری با بهداشت جهت بازدید مرتب از اماکن روستا

روستا یاهال ی برایساخت کمپوست خانگ یآموزش یهادوره برگزاری  2 

 

 

 

 یو سازگار ییایپو یراهبردها

 6 تالش برای باال بردن سطح سواد و فرهنگ دفع پسماند

 2 پالستیکی تشویق اهالی روستا، مسجد، بسیج، و... به استفاده کمتر از ظروف یکبار مصرف

هازباله کیتفک  12 

عاتیضا نیا دارانیبه خر یکیپالست عاتیفروش ضا  7 

های دفع و دفن زبالهدفترچه جهت آموزشنصب بنر و تهیه و توزیع   3 
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 1400های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 68یک طبقه محوری قرار گرفتند. بنابراین  درپس از استخراج کدهای اولیه، کدهایی که ماهیت مشابه داشتند 

و نشاط ی سرزندگراهبردهای  مقوله شامل 10استراتژی صورت گرفته از سوی مدیران روستایی در قالب 

آوری محیطی، و سازگاری، تابکارانه، تنوع، پویایی ی، رفاه انسانی، پایداری سکونتگاهی، محافظهاجتماع

طبقه بر اساس  10(. در ادامه به تحلیل این 1بندی شدند )جدول دسته تدافعی، رشد و توسعه، و هویت محیطی

 شود.کننده در تحقیق پرداخته میهای افراد شرکتگفته و نقل قول

 یو نشاط اجتماع یسرزندگ هایراهبرد -1

اهمیت نشاط در زندگی . دنیای امروز، احساس بهزیستی و شادمانی اسـتهای فراروی انسان در کی از چالشی

های افزایش آن همواره یکی از اهداف زندگی ای است که رسیدن به نشاط و راهافراد و در جامعه به اندازه

ین اولبنابراین  .گذاران و حوزه مطالعاتی برخی از علمای علوم اجتماعی بـوده اسـتافراد، دستورکار سیاست

باشد. در این راستا ی میو نشاط اجتماع یسرزندگ هایراهبردهای مدیران روستایی، طبقه مفهومی از استراتژی

های منازل به بیرون از آوری و انتقال زبالهبرخی از مدیران با اختصاص بخشی از بودجه دهیاری، برای جمع

اطراف  طیزارها و محشده توسط گردشگران در دشت بازمانده و رها یهازبالهها(، روستا )در محل انباشت زباله

آوری کودهای حیوانی دامداران )با پرداخت هزینه( برای جلوگیری از بوی بد در روستا و مریضی، ، جمعروستا

 

 یطیمح یآوتابراهبردهای 

بندی آب نخیالتز سهمیهسازی در جهت استفاده افرهنگ  3 

 3 توصیه و تأکید به کشاورزان جهت نریختن سم و کود در جوی آب

 2 توصیه به کشاورزان جهت عدم شخم عمقی )تا نسل برخی گیاهان از بین نرود(

 

 

 یتدافع یراهبردها

های موجودافزایش عمق چاه های غیرمجاز وجلوگیری از حفر چاه  4 

هاجلوگیری از سوزاندن بقایای زراعی جهت مصرف دام  4 

ها )به جای سوزاندن(استفاده از برگ درختان نخل برای تغذیه دام  3 

 قبل از آذرماه کود مرغیداران در هنگام فصل کشت هندوانه و خربزه که تا گوش زد به زمین

 نیاورند که باعث بوی بد و مریضی شود.

5 

 

 رشد و توسعه هایراهبرد

 20 زیرسازی اماکن عمومی روستا جهت آسفالت

ها جهت دفعبندی زبالهتالش جهت آگاهی مردم روستا از چگونگی بسته  6 

ن به آب و انتقال آبندی آسفالت در محالت برای عبور آب باران، جلوگیری از ماندن شیب

 سمت باغات

7 

 

 یطیمح تیهو هایراهبرد

 4 کشت درخت در منابع ملی جهت جلوگیری از فرسایش خاک

 4 سبز روستا یگرم و خشک جهت کشت در فضا میو اقل عتیمناسب با طب اهانیشناخت گ

 2 حفظ محیط زنده رودخانه
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آوری تمامی جمعی، زگیو پاک طیارتقاء بهداشت مح جهتولگرد  یهاو سگ یموذ واناتیح یآورجمع

مستمر آبراهه و  یپاکسازگویند و های دفع زباله قدیمی که در منطقه دشتستان اصطالحاً به آن تلنگان میمحل

اقدام کردند. همچنین در فصول تابستان و به دلیل رطوبت باال در برخی مناطق شهرستان برخی  آب معابر یجو

 عاتیاستفاده از ضایرون از محل دامداری و در فضای آزاد کردند و ها در بمدیران اقدام به انتقال و نگهداری دام

توصیه به بهورز روستا جهت سرکشی و به جای دور ریختن،  هابه عنوان خوراک دام جاتیها و سبزوهیم

 یهاطبق دستورالعمل ییدفع و دفن پسماند روستا یمجهز برا یمکان جادیاو نظارت بر بهداشت محیط، 

هایی نمونهدر این باره  ی از سوی مدیران روستایی بود.و نشاط اجتماع یسرزندگ هایراهبردر ی از دیگبهداشت

 .به صورت نقل قول در زیرآورده شده است مدیران روستاییهای برخی از پاسخاز 

های خانگی را یکی از دهیاران گفت: ما با پرداخت هزینه به دو نفر از اهالی روستا به صورت هفتگی، زباله

دهیم. ها انتقال میآوری و با کرایه کردن ماشین )اکثراً سایپا( به بیرون از روستا در محل انباشت زبالهجمع

های حیوانی دیگری گفت: جهت افزایش نشاط و جلوگیری از بوی بد و مریضی، با تقبل هزینه به دامداران کود

مچنین پاسخگوی دیگری گفت: به صورت فصلی ادیم. هدها را به بیرون روستا انتقال دپو شده درب منازل آن

 کنیم.آوری میهای رها شده در طبیعت اطراف روستا را جمعبا اقدامات خود جوش به همراه جوانان روستا زباله

 رفاه انسانی هایراهبرد -2

باشد. می استراتژی 17باشند که در قالب رفاه انسانی می هایراهبردهای صورت گرفته، دومین طبقه از استراتژی

این راهبردها جهت افزایش رفاه زندگی اهالی روستا بکار گرفته شدند تا در کنار جلوگیری از آلودگی محیطی 

ای جهت کاهش فضاهای ایجاد پارک محلهبه افزایش رفاه روستاییان نیز منجر شود. ایجاد فضای سبز، 

مناطق خاکی باعث کاهش گردو خاک  احداث چمن مصنوعی درها، درختکاری در روستا و آوری زبالهجمع

های ها و خیابانشود. اقدامات دیگری همچون سنگ جدول کوچهو همچنین زیبایی و افزایش رفاه در روستا می

، نصب صندلی و نیمکت در تمامی نقاط روستا نیز باعث باعث افزایش رفاه سنگ فرش معابر عمومیروستا، 

استخدام پاکبانان جهت های زباله در روستا، نظافت معابر، نصب سطل کند.انسانی و کمک به پاکیزگی محیط می

هرز در  یهاعلف یآورو جمع زدودن، مستمر درختان معابر هرسهای روستا، ها و خیابانپاکسازی کوچه

های سیمانی در طبیعت روستا برای توزیع پالستیک زباله بین خانوارها، ساخت منقلی، روها و معابر خاکادهیپ

های فاضالت موجود در اماکن عمومی روستا از اقداماتی بودند که در حذف تمامی چاهاستفاده گردشگران و 

یکی از  شوند. در این بارهزیست و پیشرفت روستا میکنار رفاه اهالی روستا باعث زیباسازی، حفظ محیط
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پاسخگویان گفت: با احداث چمن مصنوعی در روستا نه تنها باعث کاهش گرد و خاک شدیم، بلکه زیبایی 

خاصی به محیط داده و باعث سرگرمی و شادابی اهالی روستا خصوصاً جوانان ورزشکار شده است. دیگری 

درون روستا را پوشش دهیم ای و فضای سبز سعی کردیم فضاهای خالی های منطقهگفت: ما با احداث پارک

 ها جلوگیری کرده باشیم. تا از ریختن و انباشت زباله در این مکان

 یسکونتگاه یداریپا هایراهبرد -3

شوند. این طبقه شامل باشند که جهت حفظ و پایداری محل زندگی و سکونت به کار گرفته میراهبردهایی می

هایی که به مسائل بهداشت محیط اند. اخطار و تذکر به خانوادهکردهباشد که مدیران روستایی لحاظ راهبرد می 8

 تفاوت بودند، حذف درختان پیر که ریزش برگ فراوان داشتند )ضایعات زیاد داشتند(، برگزاری جلسات بابی

 ها، زیرا مسائلمندی اهالی روستا به آندامداران و توصیه جهت رعایت نکات بهداشتی و منتقل نمودن گله

ها باشد که فضوالت رها شده در کوچه و خیابان و بوی بد آنربوط به دام از مشکالت اصلی روستاییان میم

حل شدند.  مشکالت بسیاری را به همراه دارد که با همکاری دامداران این مسائل تا حدی در برخی روستاها

باشند و تعمیر و عقرب و ... میزندگی مار  گلی در روستا که محلهمچنین تخریب و بازسازی دیوارهای کاه

باشند که به و نوسازی لوله آب اصلی در برخی روستاها و خرید گاری چهار چرخ و جارو از اقداماتی می

های ها اقداماتی همچون حفظ اکوسیستمکند. در کنار اینحفظ و پایداری محیط زندگی کمک شایانی می

ها در کنار تبلیغات ند مانند درختان گز قدیمی و زهکشروستایی که محل زندگی پرندگان و جانوران هست

ریزی از اقدامات مهم مدیران برخی روستاها بودند که باعث پایداری جهت شکار نکردن پرندگان در فصول تخم

شد. در این رابطه رییس شورای اسالمی یکی از روستاها بیان نمود: هر چند مدت یکبار با ها میسکونتگاه آن

کات بهداشتی مانند پاکسازی فضوالت در محل نهایی جهت رعایت کنیم و توصیهجلساتی برگذار میدامداران 

کنیم که در برخی موارد ها منتقل میمندی اهالی روستا را به آنها و همچنین گلهعبور و مرور خصوصاً کوچه

کنند که مجبوریم خودمان نمیها همکاری وارد نیز بعضی از آنایم و در برخی مشاهد رعایت دامداران بوده

ای دیگر گفت: برخی درختان شوندهآوری و انتقال دهند. مصاحبهکارگر بگیریم تا فضوالت رها شده را جمع

ها کردیم. یکی پیر در محیط روستا که ریزش برگ فراوان داشتند را حذف کردیم و درختان جدید جایگزین آن

مانند درختان گز  وستایی که محل زندگی پرندگان و جانوران هستندهای راز دهیاران نیز گفت: ما اکوسیستم

ها ها ادامه حیات این جانوران و حفظ این اکوسیستمها را حفظ کردیم زیرا اینقدیمی اطراف روستا و زهکش

 دهند.های روستایی دارد، همچنین به روستا و زندگی روستایی معنی و مفهوم مینقش مهمی در پایداری محیط
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 کارانهفظهامح هایراهبرد -4

هایی با ریسک د که باید از قرارگیری در موقعیتنشوکار گرفته میکارانه در شرایطی بهمحافظه هایاستراتژی

زیست و اراضی کشاورزی، ایجاد سدهای ایجاد سیل بند برای جلوگیری از تخریب محیطباال جلوگیری کند. 

 یاحداث آبراهه و جوها، نهای فصلی و خاکبرداری آشدن آب، ساماندهی و تمیز کردن درهخاکی برای جمع

 یتشویق کشاورزان روستایی و طبق اصول مهندس یسطح یهاآب تیهدا، معابر یمناسب در تمام بیبا ش

ن روستایی جهت مصرف کودهای شیمیایی مجاز یا سموم گیاهی از این قبیل راهبردها بودند که از سوی مدیرا

 بیبا ش یاحداث آبراهه و جومنطقه دشتستان لحاظ شده بودند. یکی از پاسخگویان گفت: ما سعی کردیم با 

 تالششد جلوگیری کنیم. دیگری نیز بیان نمود: از راکد شدن آب که باعث آلودگی می معابر یمناسب در تمام

های زراعی در فصول بارانی به جلوگیری از تخریب ایجاد سیل بند در اطراف روستا و زمینکردیم با 

 زیست و اراضی کشاورزی کمک نماییم.محیط

 تنوع هایراهبرد -5

 جادیااند. زیست به کار گرفتهنوع در حفاظت از محیطتروستایی جهت باشند که مدیران هایی میاستراتژی

در یکی از روستاها که با همدلی جوانان روستایی )دوستداران  عتیطب ارانیهم یطیمحستیتشکل ز

وستا و با های رها شده در طبیعت رآوری و پاکسازی زبالهزیست( با حمایت دهیاری و با هدف جمعمحیط

 ل نیزاین تشک یفرهنگ یهاتیفعال یانعکاس خبرتشکیل شد.  "انت آیندگان در دستان ماستطبیعت ام"شعار 

 یهاا گروهب یو همکار بیترغباشد. های تنوع میتژیزیست از دیگر استرامحیط در حوزه یسازجهت فرهنگ

 روستا و یپسماندها یآورقرارداد مشترک جهت جمع جادیای، طیمحستیو فعاالن ز ستیزطیدوستدار مح

 یآموزش یهادوره ، همکاری با بهداشت جهت بازدید مرتب از اماکن روستا و برگزاریهاانتقال و دفع زباله

های تنوع بودند. در این باره یکی از دهیاران بیان ی برای اهالی روستا از دیگر استراتژیساخت کمپوست خانگ

زیست را رواج ی کردیم فرهنگ دوستی با محیطسع عتیطب ارانیهم یطیمحستیتشکل ز جادیانمود: ما با 

ها سایر مناطق روستایی را دهیم و این را به فرزندانمان از سنین پایین یاد دهیم و با انعکاس اخبار این فعالیت

ری چند روستای دیگر ای اظهار داشت: ما با همکاکنندهها ترغیب کنیم. دیگر مشارکتنیز به ایجاد این تشکل

ا حد زیادی سعی کردیم ت هاروستا و انتقال و دفع زباله یپسماندها یآورمشترک جهت جمع یاردادقر جادیابا 

 های آن را بر طرف کنیم.های خانگی و آلودگیمشکالت زباله

 پویایی و سازگاری هایراهبرد -6
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 عاتیضافروش باشد که در راستایی پویایی و سازش صورت گرفته است. استراتژی می 5این طبقه شامل 

تشویق ها، زباله کیتفکا کردن در محیط، ها به جای رهتوسط خانواده عاتیضا نیا دارانیبه خر یکیپالست

ها )بخاطر تجزیه اهالی روستا، مسجد، بسیج، و... به استفاده کمتر از ظروف یکبار مصرف پالستیکی در مراسم

ای باال های دفع و دفن زباله، و تالش برنشدن در محیط(، نصب بنر و تهیه و توزیع دفترچه جهت آموزش

های پویایی و سازگاری مدیران بودند. به گفته یکی از بردن سطح سواد و فرهنگ دفع پسماند از استراتژی

های صلواتی از ظروف دهیاران: ما بسیج و مسجد را متقاعد کردین تا حد زیادی برای مراسمات و ایستگاه

ا انداختن کر تا حد زیادی مؤثر واقع شد. یکی از پاسخگویان نیز گفت: جکاغذی استفاده کنند که خدا راش

باشد ولی تالش کردیم که تا حد ممکن خانوارها ضایعات پالستیکی ها کار راحتی نمیزباله کیتفکفرهنگ 

رود، های خانگی میخود را به خریداران بفروشند، ضایعات نان خشک، سبزی و میوه نیز به مصرف دام

 گذارند.های تر و خشک را جدا میهای خانگی نیز تا جای که ممکن بود برخی خانوارها زبالهزباله

 آوری محیطیتاب هایراهبرد -7

 یآورتاب. باشدمی یداریبه پا دنیرس یبرا راهبردها نیاز مهمتر یکی یآور، تابمعتقدند از محققان یاریبسـ

 دیتهد کیبـا  شدنهنگام مواجهدر که  است یندیبلکه فرا ،باشدنمی ماتیدر برابر نامال یسازگار جهیتنها نت

سازی در جهت (. فرهنگCanetti et al., 2014)دهد ی میرو پر از استرس یاتفاق بعد از تجربـه ایمستمر 

شود و بسیاری از بندی آب نخیالت، که عدم رعایت آن باعث خسارات زیادی به باغات میاستفاده از سهمیه

در کنار توصیه و تأکید به کشاورزان جهت نریختن سم و کود در کند باغداران را با ضررهای زیادی مواجه می

جوی آب جهت راحتی خود و توصیه به کشاورزان جهت عدم شخم عمقی جهت جلوگیری از منقرض شدن 

ای گفت: برخی کنندهباشند. در این باره مشارکتآوری محیطی میاستراتژی تاب 3نسل برخی از گیاهان 

ها میریزند که باعث آلودگی و آسیب سموم و کودهای شیمیایی را در جوی آب  کشاورزان جهت راحتی خود،

 شود، که ما با تأکید و تذکر به کشاورزان سعی در حل این مورد کردیم.به محیط و انسان از طریق جوی آب می

 یتدافع یراهبردها -8

محیطی زیستهای از موقعیتمحیط زندگی خود را د نتوانمیمدیران روستایی  باشند کههایی میاستراتژی

مدیران روستایی منطقه دشتستان راهبردهای  ند.ده بتوانند شرایط را سر و ساماند تا ندارخطرآفرین دور نگه

های موجود که باعث ایجاد بحران آب های غیرمجاز و افزایش عمق چاهجلوگیری از حفر چاهتدافعی چون 

ها و لوگیری از سوزاندن بقایای زراعی و برگ درختان نخل در جهت مصرف دامدر منطقه شده در کنار ج
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داران در هنگام فصل کشت هندوانه و خربزه که تا قبل از آذرماه کود مرغی نیاورند که باعث گوش زد به زمین

اند. در این باره ها در بیشتر موارد تا حد زیادی موفق بودهبوی بد و مریضی شود، را لحاظ کردند که به گفته آن

داران در هنگام فصل کشت هندوانه و خربزه که آذرماه رییس شورای اسالمی یکی از روستاها گفت: زمین

کردند تا آب شور آن از بین برود و سپس استفاده کنند ها دپو میباشد اکثراً از قبل کود مرغی اطراف زمینمی

ض اهالی روستا همراه بود که ما به کمک دهیاری به این که این موضوع با بوی بد و مریضی و همچنین اعترا

مسئله ورود کردیم و با برگزاری جلساتی تا حد زیادی توانستیم جلوی این کار را بگیریم ولی هنوز تعداد 

های سوزاندن بقایای زراعی و برگ درختان نخل در سالدهند. دیگر پاسخگویی گفت: اندکی این کار را ادامه می

زیست به همراه داشت که ما با برگزاری جلسات منطقه زیاد بود که اثرات مضر زیادی برای محیطگذشته در 

 ها برسند.ها را متقاعد کردیم که بقایا و ضایعات را آتش نزنند تا به مصرف داممتعدد با کشاورزان آن

 رشد و توسعه هایراهبرد -9

باشند. استراتژی می 3اند و شامل لی صورت گرفتهمح زیستی که با هدف رشد و ارتقاء جوامعراهبردهای محیط

باشد، که به گفته یکی از پاسخگویان: زیرسازی اماکن عمومی روستا جهت آسفالت که راهبردی بسیار مهم می

ها در معابر خاکی، در فصل تابستان با وزش بادهای گرم و همچنین در هنگام عبور و مرور وسایل نقلیه و دام

سعی کردیم  کالت زیادی را برای خانوارها به همراه داشت که با زیرسازی و در نهایت آسفالتگرد و خاک مش

ها جهت بندی زبالهتا حد امکان این مشکل را برطرف نماییم. تالش جهت آگاهی مردم روستا از چگونگی بسته

تقال آن به سمت باغات بندی آسفالت در محالت برای عبور آب باران، جلوگیری از ماندن آب و اندفع و شیب

شدن های رشد و توسعه بودند. در این باره پاسخگویی بیان نمود: در هنگام بارش باران، جمعاز دیگر استراتژی

ها و خیابان مشکالت آلودگی زیادی را به همراه داشت که شورا با همکاری دهیاری تالش آب باران در محله

ین آب به هدایت کنیم تا هم از آلودگی جلوگیری کنیم و هم ا کردیم شیب آسفالت محالت را به سمت باغات

 مصرف درختان برسد.

 یطیمح تیهو هایراهبرد -10

که به  باشدمیای کیفی های معرفت بشری، مقولهحوزه بیشترهویت، صرف نظر از موضوعی عام و کلی در 

به مقوله کیفی مابین انسان و محیط گذارد، در واقع هویت واسطه نیازهای انسان بر ساختار محیط تاثیر می

استراتژی حفظ محیط زنده رودخانه، کشت درخت در منابع ملی  3 (.1394د )جوادی و همکاران، پردازمی

گرم و خشک جهت کشت در  میو اقل عتیمناسب با طب اهانیشناخت گجهت جلوگیری از فرسایش خاک و 
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کشت درخت در منابع ملی، در این طبقه جای گرفتند. به گفته یکی از دهیاران: هدف ما از  سبز روستا یفضا

باشد و بیشتر سعی کردیم درختانی که مناسب زایی در منطقه میجلوگیری از فرسایش خاک و افزایش بیابان

م که خدا را اقلیم گرم و خشک هستند را چه در اطراف روستا و چه در فضای سبز و درب منازل کشت کنی

 کند. شکر در این مهم موفق بودیم و هم جنبه زیبایی به محیط داده و هم از فرسایش خاک جلوگیری می

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

با آن روبرو است )انجوی و  است که بشر در قرن حاضر ییهاچالش نیاز مهمتر یکی یستیزطیبحران مح

تأکید کند و  واژه ینا یداشته تا رو را وا یانسان، و یورت بقاضر(. 1394؛ همتی و شبیری، 1398همکاران، 

حفظ خود دارد،  یبرا یزیانگ رتیح ییتوانا یعیطب طیاگرچه مح(. 1396آن را جدی بگیرد )ندرلو و شمس، 

این  (. ,.2021Ajibike et al) اندازدیآن را به خطر م یداریکند و پایآن را ناآرام م یانسان یهاتیاما فعال

ها و زیستی که ما امروزه با آن رو به رو هستیم، عمدتاً نتیجه فعالیتست که بیشتر مشکالت محیطدر حالی

و  ست،یزطیمح بیتخر تنوع زیستی، در آب و هوا، کاهش رییتغ(. 1396باشد )کریمی، اقدامات انسانی می

را  یراتییهستند که تغیی هاتیاز مشکالت، واقع گرید یاریاز آن، کمبود آب، و بس یناشه به وجود آمد عیفجا

(. 1398)انجوی و همکاران،  قرار خواهند داد ریتحت تأث زیرا ن ندهیو آ جادینسل حاضر ا یزندگ یدر الگوها

 رابطه باها در میها و بیبر نگران ر،یسال اخچند در  ستیزطیمح هتلخ در حوز یو رخدادها عیوقاهمچنین 

، همه مردم، ستیز طیمح یبه گفته محققان عدالت جهان .(1394)همتی و شبیری،  بوم افزوده است ستیز

Çarkoğlu ) برابر برخوردار شوند یطیمح یایاز مزا دیکشور خود، با یصرف نظر از سطح توسعه اقتصاد

2015Çin ., -Kentmen& .)  عضلم کیرا از نظر  یطیمحستیاز محققان مشکالت ز یاریبسهمچنین، 

بنابراین پژوهش حاضر به شناسایی  (.Kulin & Johansson  ,.2020) اندکرده فیتوص یاقدام جمع

زیست پرداخت و در نهایت موفق های صورت گرفته توسط مدیران روستایی جهت حفاظت از محیطاستراتژی

زیرسازی اماکن عمومی روستا جهت آسفالت، درختکاری در مقوله شد.  10استراتژی در قالب  68به شناسایی 

آوری ها، نظافت معابر، جمعزباله کیبه تفکخانوارها  قیتشوسطح روستا، نصب سطل زباله در محیط روستا، 

های مهم مدیران روستایی های منازل به بیرون از روستا از استراتژیآوری و انتقال زبالهکودهای حیوانی و جمع

 ،کارانهفظهامحی، سکونتگاه یداریپای، رفاه انسانی، و نشاط اجتماع یسرزندگ هایراهبردطبقه  10که در  بود

بندی و تحلیل شدند. ی دستهطیمح تیهوی، و و سازگار ییایپو، رشد و توسعهی، تدافع، تنوعی، طیمح یآوتاب
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ستا دو اقدامی بودند که تمامی زیرسازی اماکن عمومی روستا جهت آسفالت در کنار درختکاری در سطح رو

های خاکی در روستاها در هنگام عبور وسایل نقلیه و ها و خیابانپاسخگویان به آن اشاره داشتند، زیرا کوچه

شوند که آسفالت کردن این اماکن امری اجتناب ها باعث گرد و خاک و انتقال بیماری و آلودگی هوا میدام

دهد باعث جلوگیری از فرسایش وه بر جلوه زیبایی که به محیط روستا میباشد. درختکاری نیز عالناپذیر می

ها اقدام مهم ها و کوچهشود. نصب سطل زباله در خیابانخاک، کاهش گرمی هوا، پاکیزگی هوا، و غیره می

شود. ها و باد میها، گربهها در محیط روستا توسط سگدیگری بود که باعث جلوگیری از پخش شدن زباله

شد دفن ها نیز در بسیاری در مناطق صورت گرفته بود که باعث میمچنین تشویق خانوارها به تفکیک زبالهه

های پالستیکی را نیز به جای رها کردن در طبیعت یا محیط به تر صورت بگیرد و خانوارها زبالهو دفع راحت

استفاده  هابه عنوان خوراک دامنیز  جاتیها و سبزوهیمحاصل از  عاتیضاخریداران این ضایعات فروشند و 

آوری کودهای حیوانی دامداران )با شود. همچنین از دیگر اقدامات مهم نظافت معابر به صورت هفتگی و جمع

تقبل هزینه آن از طرف دهیاری( بود که در برخی مناطق نیز دامداران کودهای حیوانی خود را به کشاورزان 

و نشوند که باعث انتقال بوی بد و مریضی شوند. همچنین برخی روستاها فروختند که در محیط روستا دپمی

آوری و به بیرون از روستا )محل انباشت های منازل را جمعبه طور مشترک و برخی به صورت تکی، زباله

 گردد:دادند. در پایان به عنوان نتیجه کلی این مطالعه پیشنهادات زیر ارائه میها( انتقال میزباله

علمی مانند  براساس اصول و ضوابطیجاد محیطی مناسب برای تفکیک پسماندها در نواحی روستایی ا -1

 های مکان مرکزی و غیره.ای، مدلهای تحلیل منطقهروش

 آوری و انتقال منظم پسماندهای تفکیک شدهریزی برای جمعرنامهب -2

 شهرستان  یجاد صنایع تبدیلی پسماندهای بازیافتی در نواحی روستاییا -3

 زیست در روستاهاهای دوستدار محیطها از تشکیل گروهمایت بخشداریح -4

زیستی در های محیطها جهت اختصاص بودجه در راستای فعالیتز شوراها و دهیاریاحمایت دولت  -5

 روستاها

ش بروشور های آموزشی و بختاها با برگزاری کارگاهزیستی در روسیجاد، حفظ و تقویت فرهنگ محیطا -6

 های ملیهای بهداشت جهت حفظ سرمایهها و خانهتوسط دهیاری
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زیستی تأثیرگذار های محیطحلیل سازهت(. 1397پور، سیده کوثر. )نعیمی، امیر.، رضایی، روح اله. و موسی -
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 .1-22(: 1) 14. موزش کشاورزی ایرانآ
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