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مسائل زيست محيطى در توسعه روستايى
على حسنوندى

 چكيده 
در سال هاى اخير، نگرانى هاى فراوانى در سطح جهان در رابطه با اثرات و 
عواقب برخى از فعاليت هاى كشاورزى بر محيط زيست و جامعه مشاهده گرديده 
است، افزايش ميزان استفاده از نهاده هايى چون كودهاى شيميايى، علف كش ها، 
آفت كش هاى شيميايى و... كه به منظور افزايش عملكرد و ارتقاى سطح توليد 
و  دامدارى ها  شستشوى  از  حاصل  فاضالب هاى  همچنين  و  مى گيرد  صورت 
مرغدارى ها، كانون وسيع و گسترده اى از انواع آلودگى ها را بوجود آورده است.

در آمريكا برآورد شده است كه عمًال كمتر از يك درصد سم مصرفى در 
اين كشور به آفات مورد نظر مى رسد و 99 درصد بقيه به هدر رفته و در محيط 
زيست رها مى شود. 20 سال پيش مصرف هر تن كود اضافى 15 تا 20 تن بر 
عملكرد غله جهان مى افزود ولى امروزه از مصرف همين مقدار كود فقط 5 تا 
10 تن افزايش محصول بدست مى آيد. (حسينى،شريعتى،جهاد ش 258) عامل 
زيست محيطى از جمله عواملى است كه در توسعه روستا بايد درنظر گرفت 
زيرا حفظ محيط زيست و ارزشهاى آن در برابر انواع آلودگيها و تخريب اهميت 
بسيار دارد.  در اجراى برنامه توسعه روستايى بايد با تمام وسايل الزم از تخريب 

عمومى خاك، آب و... جلوگيرى به عمل آيد.
در اين مقاله به مسائل زيست محيطى در توسعه روستايى پرداخته شده و 
شيميايى  كودهاى  جنگل ها -سموم و  خاك-تخريب  فرسايش  همچون  مسائلى 
و... مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته، سپس اهميت و ضرورت مسائل زيستى 
در توسعه روستايى، موردشناسى و در نهايت پيامدها مورد بررسى قرار گرفته 

است.

توسعه   زيست -  روستايى -محيط  توسعه  توسعه -  كليدى:  واژه هاى 
پايدار.

توسعه چيست؟
توسعه در فرهنگ دهخدا به معناى فراخى و وسعت آمده كه بصورت 
مى شود.(دهخدا-  برده  بكار  يافتن  توسعه  و  كردن  پيدا  توسعه  دادن،  توسعه 

على اكبر)
همچنين توسعه در معناى تغيير و دگرگون سازى و تكامل شيوه ها و روش ها، 
از همان ابتدا همراه و همگام بشر بوده است و لذا پديده اى جديد نيست، 
تغييراتى كه در شكل و فرم و محتواى زندگى بشر در طول تاريخ به وقوع 
پيوسته، مبين وجود انديشه توسعه در نهاد بشر بوده است، زيرا اگر توسعه 
همراه بشر نبود نمى توانست از غارنشينى و كوچ نشينى و زندگى در جنگل ها 
بپردازد  دوره  هر  مشخصات  و  ابعاد  تمام  با  شهرنشينى  و  يكجانشينى  به 

رشد  همان  توسعه  سيدحسن)  ابرى،  درآيد.(حسينى  كنونى  صورت  به  تا 
اقتصادى نيست، زيرا كه توسعه جريانى چند بعدى است كه در خود تجديد 
سازمان و سمت گيرى متفاوت كل نظام اقتصادى، اجتماعى را به همراه دارد. 
توسعه عالوه بر بهبود در ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگونى اساسى در 
ساخت هاى نهادى، اجتماعى، ادارى و همچنين ايستارها و وجهه نظرهاى 
مردم است. توسعه در بسيارى موارد حتى عادات و رسوم و عقايد مردم را 
نيز در بر مى گيرد. پر وكفليد در تعريف توسعه مى گويد : فرايند عامى كه 
در اين زمينه وجود دارد اين است كه توسعه را برحسب پيشرفت به سوى 
كنيم.  تعريف  نابرابرى  كاهش  و  بيكارى  و  فقر  تقليل  نظير  رفاهى  اهداف 

(ازكيا،مصطفى)
 

توسعه روستايى
توسعه روستايى راهبردى است كه به منظور بهبود زندگى اقتصادى و 
اين  است.  شده  طراحى  فقير)  (روستائيان  مردم  از  خاصى  گروه  اجتماعى 
فرايند شامل بسط منافع توسعه درميان فقيرترين اقشارى است كه در مناطق 
خرده پا،  كشاورزان  شامل  گروه  اين  هستند.  معاش  كسب  پى  در  روستايى 
خوش نشينان و كشاورزان بى زمين است (بانك - جهانى 1975) و فراموش شده 
است كه همه روستانشينان كشورهاى عقب مانده نياز به توسعه دارند؛ چه 
آنان كه غذاى بخور و نميرى دارند، چه آنهايى كه ندارد؛ زيرا گروه به ظاهر 
مرفه تر روستايى نيز طى شيوه زندگى سنتى در آينده نزديك در زمره فقراى 
است  جريانى  روستايى  توسعه  كلى  بطور  گرفت.  خواهند  قرار  روستايى 
كه مردم روستايى را هدايت مى كند تا توان خود را جهت كنترل بر محيط 
خويش باال ببرند. اين جريان با توزيع بيشتر منافع بين مردم كه خود نتيجه 
چنان كنترلى بر محيط است همراه مى شود. افزايش توانايي هاى مردم جهت 
اصلى  وظيفه  خود  فرهنگى  و  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  محيط  كنترل 
است، اما آن كنترل منوط به كسب دانش مهارت مربوط مى شود كه اين دانش 
و مهارت به وسيله آموزش بدست مى آيد. بنابراين بخش تحقيق، آموزش و 

ترويج در امر توسعه روستايى اولويت اساسى مى يابد (حسينى ابرى)
 

توسعه پايدار
اكولوژيكى  نظر  از  كه  توسعه اى  معادل  را  پايدار  توسعه  افراد،  بيشتر 
رشد  عنوان  به  گاهى  پايدار  توسعه  قياس،  مقام  در  مى دانند.  باشد  مطلوب 
پايدار يا تغيير پايدار در نظر گرفته مى شود. در مفهوم لغوى توسعه پايدار 
زمانى  دوره  يك  در  نامحدود  بطور  مى تواند  كه  است  توسعه اى  معنى  به 
چند  طى  در  نظريه پردازان  توسعه،  مفهوم  مورد  در  اما  يابد.  ادامه  مشخص 
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دهه اخير بحث هاى زيادى داشته اند و نظرات متفاوتى ارائه كرده اند. بعضى 
به  پايدار  توسعه  مورد  اين  در  كه  گرفته اند،  نظر  در  رشد  معادل  را  توسعه 
معنى رشد پايدار مى باشد. بعضى ديگر ساير پديده هاى اجتماعى را نيز در 
مفهوم توسعه گنجانيده اند. مفهوم پايدارى در چارچوب منابع تجديد شونده 
نظير جنگل ها، منابع دريايى، مراتع، آب و خاك و ... مطرح شده و به عنوان 
شعار گسترده اى براى جنبش هاى زيست محيطى مورد استفاده قرار گرفت 
(جهاد-شماره172-73ص63) و همچنين براساس گزارش برات لند توسعه پايدار 
عبارت است از توسعه اى كه نيازهاى كنونى جهان را تأمين كند. بدون آن 
كه توانايى نسل هاى آينده را در برآوردن نيازهاى خود به مخاطره افكند و 
در واقع توسعه پايدار رابطه متقابل و منطقى انسان و طبيعت را در سراسر 
جهان مدنظر داشته و برهمين اساس كميسيون جهانى محيط زيست و توسعه 
مفهوم پايدار را چنين تعريف مى كند. توسعه پايدار فرايندى است و در جهت 
استفاده منطقى و بهينه از منابع و هدايت سرمايه گذارى ها و سمت گيري هاى 
تكنولوژى در راستاى تأمين سازگارانه نيازهاى حال و آينده بشرى است كه 
برمبناى ديدگاهى كلى نگر تمام ابعاد اجتماعى - اقتصادى- فرهنگى و ديگر 
نيازهاى بشرى را دربرمى گيرد. به عبارتى، مهم ترين جاذبه توسعه پايدار در 

جامعه نگرى آن است. (نصيرى - حسين)  

اهميت و ضرورت
جمعيت ايران از حدود سال هاى 1330 تدريجًا رو به رشد گذاشت و 
از حدود 19 ميليون نفر در سال 1335 به حدود 33/7 ميليون نفر در سال 
1355 و به حدود 55/8 ميليون نفر در سال 1370 رسيد. اين افزايش جمعيت 
يعنى سه برابر شدن جمعيت در فاصله 30 سال به معنى مصرف و تقاضاى 
بيشتر موادغذايى است و اگر روستا كه فعًال مركز اصلى توليدات كشاورزى 
است نتواند به اين تقاضا پاسخ بگويد، ارز بدست آمده از فروش نفت به 
كشاورزى  و  صنايع  موردنياز  آالت  ماشين  ورود  مصرف  به  كه  اين  جاى 
برسد، به مصرف ورود موادغذايى از خارج اختصاص مى يابد و در نتيجه 
جريان توسعه را بطور اعم و صنعتى شدن را بطور اخص به تأخير مى اندازد.
(آسايش- حسين) عامل زيست محيطى از جمله عواملى است كه در توسعه 
روستا بايد درنظر گرفت زيرا حفظ محيط زيست و ارزش هاى آن در برابر 
توسعه  برنامه  اجراى  در  و  دارد  بسيار  اهميت  تخريب،  و  آلودگي ها  انواع 
هوا  و  آب  خاك،  عمومى  تخريب  از  الزم  وسايل  تمام  با  بايد  روستايى 

جلوگيرى به عمل آيد.(آسايش)
اهميت حفاظت از آب و خاك و گياه براى ادامه حيات بشر بسيار زياد 
است، البته بشر يا اشرف مخلوقات فى نفسه مخرب نبوده بلكه ناآگاهى و 
لذا  شد.  خواهد  او  طرف  از  ناشايست  اعمال  بروز  سبب  محيطى  شرايط 
آگاهى انسان ها اولين گام براى حفاظت اكوسيستم است. استفاده از وسايل 
و شيوه هاى آگاهى بخش در جامعه كه همه به نحوى با طبيعت سر و كار 
دارند ضرورى به نظر مى رسد. در يك تقسيم بندى ساده، جمعيت مردمى، 
و  شيوه  آموزشى،  سطح  كدام  هر  آموزش  براى  كه  است  دسته  چند  شامل 
ماده  يك  عنوان  به  آب  بگيرد.  قرار  استفاده  مورد  مى تواند  خاصى  وسايل 
ورودى به سطح كشور بايد ذخيره گردد و از هدر رفتن آب جلوگيرى شود. 

حفاظت  به  نياز  مملكت  سطح  در  ملى  عظيم  منبع  يك  عنوان  به  نيز  خاك 
و پيشگيرى از فرسوده شدن دارد. ارزش حياتى و زيست محيطى خاك و 
آب موضوعى است كه همه اقشار جامعه، بايد به وضوح از آن مطلع باشند. 
آشنايى جامعه با اهميت و ارزش و جايگاه خاك و آب در اكوسيستم، تقيد 
عمومى را در حفظ و نگهدارى آن بر مى انگيزد و عدم آگاهى جامعه زمينه 
تخريب منابع ملى را تقويت خواهد نمود.(جهاد،ش172،ص27) امروزه با توجه 
به رشد جمعيت و نياز روزافزون به موادغذايى، انسان تمامى ابزار و امكانات 
طبيعى  منابع  است.  گرفته  بكار  منابع  از  بيشتر  بهره بردارى  براى  را  خويش 
به عنوان سرمايه اى عظيم و خداداى نقش زيربنايى را در تأمين موادغذايى 
داشته، حفظ و نگهدارى و استفاده صحيح از آن در واقع يكى از وظايف 
اساسى ما مى باشد. نظر به اهميت اين منابع ارزشمند و ادامه اصرار به بهره 
است  ضرورى  مى شود،  آن  تخريب  به  منجر  كه  اصولى  غير  بردارى هاى 
تمامى مردم خصوصآ روستاييان و عشاير اين حافظان اصلى منابع طبيعى با 
همتى مضاعف از تخريب جنگل ها و مراتع جلوگيرى كرده مناطق آسيب 

ديده را احياء نمايند.
 

موردشناسى
كشاورزان ژاپنى 5204 هزار هكتار زمين زيركشت دارند كه از اين ميزان 
هزار  خشكه زارى، 464  هكتار  هزار  شاليزار، 1266  آن  هكتار  هزار   2825
هكتار باغ و 649 هزار هكتار مرتع است. در سال 1991 تعداد خانوارهاى 
روستايى 3789 هزار بوده كه از اين تعداد 460 هزار آن خانوارهاى تمام وقت 
و 2476 هزار آن خانوارهاى پاره وقت بوده اند. محصول اصلى كشاورزى 
در ژاپن برنج است كه در مساحتى معادل 2049 هزار هكتار كشت مى شود.  
در سال 1991 عملكرد در هكتار اين محصول 4/7 تن در هكتار بوده است. 
در  چاى.  و  گندم  سيب زمينى،  ميوه،  سبزى،  از:  عبارتند  محصوالت  ساير 
همان سال 1991، براساس آمارهاى رسمى وزارت كشاورزى، جنگل كارى 
و شيالت ژاپن نزديك به 25000 خانوار كشاورز روش هاى ارگانيك (من 
جمله روش هاى كشاورزى طبيعى يا اكولوژيك بر مبناى كاهش استفاده از 
سموم دفع آفات نباتى و كودشيميايى) را بكار مى بسته اند. اين رقم افزايش 
زيست  محيط  دوستدار  كشاورز  خانوارهاى  تعداد  به  نسبت  را  ناچيزى 
(عالقمندان به كشاورزى ارگانيك) در سال 1990 نشان مى دهد. رقم ذكر 
شده 0/7 درصد از كل خانوارهاى كشاورزان را شامل مى شود. اما به نظر 
مى رسد كه به علت آمارگيرى نادرست اين رقم كمتر از ميزان واقعى برآورده 
شده است. در واقع مى توان گفت كه حدود يك درصد از كل خانوارهاى 
كشاورز در ژاپن به كشاورزى ارگانيك روى آورده اند. در مزارع ارگانيك 
به طور عمده انواع سبزى و برنج توليد مى شود. آمارها حاكى از آن است 
كه برنجى كه در مقياس تجارى در مزارع ارگانيك يا در واقع مزارعى كه 
در آنها از موادشيميايى كشاورزى استفاده نمى شود توليد مى شود، نزديك به 
20 تا 25 هزارتن است كه 5 درصد از مقدار برنجى را كه در بازار توزيع 
برآورد  واقعى  ميزان  از  كمتر  احتماالً  نيز  رقم  اين  مى دهد.  تشكيل  مى شود 
شده است. در ژاپن تعداد مزرعه هايى كه از الگوى كاهش مصرف كود و 
سم پيروى مى كنند. بيش از بقيه گروهها و به دنبال آن مزرعه هايى هستند كه 
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مطلقًا از موادشيميايى كشاورزى استفاده نمى كنند. بررسى آمار و ارقام نشان 
مى دهد كه استفاده نكردن از كودهاى شيميايى ساده تر از استفاده نكردن از 
و  طعم  خوش  و  سالم  محصول  توليد  است.  كشاورزى  موادشيميايى  ديگر 
تقاضاى باالى مصرف كنندگان و حفاظت از خاك و طبيعت از جمله داليلى 
هستند كه باعث مى شوند تا شمارى از كشاورزان، كشاورزى ارگانيك را بر 

كشاورزى قراردادى پرنهاده ترجيح دهند (زيتون ش132، ص48).
شناخت  جهت  به  سنگاپور  اندونزى،  مالزى،  هلند،  مانند:  كشورهايى 
درست دولتمردان از امكانات طبيعى منطقه و اعتماد و باور به توان نيروى 
انسانى و نيز آگاهى از ارزآورى سرشار و ميزان اندك سرمايه گذارى صنعت 
پرورش گل، توجه به مناطق سالم محيط روستايى در مقايسه با ايجاد صنايع 
سنگين آلوده كننده و توجه به طراحى پاركها و فضاهاى سبز به سرزمينى 

توريستى و سرسبز تبديل شده اند (كشاورز-ش211 ص67).
مى كوشند  كشاورزان  صنعتى،  كشورهاى  ساير  مانند  ژاپن  در  همچنين 
را  زيست  محيط  با  سازگار  تكنولوژى  نيز  كشاورزى  مهندسى  زمينه  در  تا 
زهكشى  يا  آبيارى  كانال هاى  ساختن  از  مثًال  ارتباط،  اين  در  گيرند.  بكار 
بتنى، اجتناب مى شود. اين گونه كانال ها به ارگانيسم هاى زنده امكان حيات 
اينك هم  نيستند.  منظر  خوش  محيط  زيبايى  نظر  به جز آن از  نمى دهند و 
بهتر  سنتى  آب هاى  راه  همان  در  مختلف  جانوران  و  گياهان  كه  مى دانند 

مى توانند رشد و زندگى كنند. 
 

پيامدها
طول  به  سال  هزاران  طى  طبيعت  در  خاك  تشكيل  خاك:  فرسايش 
مى انجامد ولى متأسفانه طى چندسال به وسيله انسان نابود مى گردد كه به 
داليل عديده اى از قبيل؛ رشد جمعيت، استفاده از كودهاى شيميايى، عوامل 
طبيعى و غيره اين عمل صورت مى گيرد. بطورى كه در كشورمان فرسايش 

خاك باالى 2 ميليارد تن مى باشد (انصارى، دزفولى، مسيج).
كه  است  ديگرى  پديده  نيز  كويرى  مناطق  گسترش  و  بيابان زايى  خطر 
ثبات و پايدارى اكولوژيكى را به خطر مى اندازد. در حالى كه امروزه مردم و 
اقشار جامعه كم كم به اهميت مسأله حفاظت محيط زيست و حفظ منابع ملى 
براى نسل هاى آتى كشورمان واقف مى گردند، باز هم شاهد تخريب منابع 
پايه كشور در قسمتهاى مختلف هستيم. از مجموع 100/6 ميليون هكتار از 
اراضى ناپايدار كشور حدود 75 ميليون هكتار آن در معرض فرسايش آبى 

و 20 ميليون هكتار از اراضى در معرض فرسايش بادى قرار گرفته است.
تخريب جنگل ها: ساليانه در سطح جهانى حدود 200 هزار كيلومترمربع از 
اراضى جنگلى به خاطر تهيه الوار، 25 هزار كيلومترمربع به لحاظ تهيه چوب 
(جهت سوخت) و 20 هزار كيلومترمربع در جريان گسترش چراگاهها از بين 

مى روند. (جهاد شماره 184-185)
مسأله ديگرى كه پايدارى و ثبات اكولوژيكى را تهديد مى نمايد و آلودگى 
موادشيميايى  بيش از حدمحيط زيست را دامن مى زند استفاده بى رويه از 
مى باشد. امروزه موادشيميايى كه به صورت كود، سم، برگ ريز و غيره بطور 
آب،  هوا،  آلودگى  موجب  مى شود:  گرفته  بكار  كشاورزى  در  روزافزونى 
خاك و از بين رفتن حشرات و موجودات مفيد و كاهش حاصلخيزى خاك 

مى گردد.
استفاده ممتد از سموم شيميايى براى مبارزه با آفات، موجب مقاوم شدن 

آنها نسبت به سموم مذكور در دراز مدت مى شود. (همان منبع)
از زمان پيدايش كشاورزى تا امروز يكى از مشكالت عمده كه باعث 
محصوالت  كامل  رفتن  بين  از  موجب  حتى  مواردى  در  و  توليد  كاهش 
علوم  پيشرفت  با  همزمان  است.  بوده  كشاورزى  آفات  مى شود.  كشاورزى 
و رشد دانش بشرى كشاورزى نيز دستخوش تحوالت زيادى شد و به نظر 
مبارزه  گياهى،  آفت هاى  دفع  جهت  راه  مهمترين  متخصصان  و  دانشمندان 
شيميايى بود. ولى استفاده بى رويه از سموم شيميايى در مدت زمان طوالنى 
اثرات بد بر محيط زيست و همچنين تأثير مخرب بر روى توليد كنندگان و 
مصرف كنندگان گذاشت؛ مانند اختالالت تنفسى، بيماري هاى پوستى، انواع 
سرطان، معلوليت هاى ذهنى و جسمى، بيماري هاى عصبى، نازايى و سقط 
جنين. از اين رو دانشمندان و متخصصان دوباره به فكر افتادند كه چه بايد 
كرد و چگونه مى توان از اين ضايعات جلوگيرى به عمل آورد. سرانجام به 
اين نتيجه رسيدند كه بهترين شيوه مبارزه با آفات نوع طبيعى آن يعنى مبارزه 
بيولوژيكى است. از دهه 1950 در كشورهاى پيشرفته اين تحقيقات شروع 

شد و تقريبًا جامه عمل پوشيد.(ماهنامه كشاورزص68)
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