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چکیده
رشد سريع جمعيت و افزايش روزافزون تقاضا برای غذا موجب شده که بهرهبرداری از منابع طبيعي نسبت به ادوار گذشته سير
صعودی داشته باشد که ادامه چنين روندی ميتواند پيامدهای منفي به دنبال داشته و منجر به بحرانهای زيستمحيطي و تهديد امنيت
بشر و اکوسيستمها گردد .اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت منابع طبيعي غرب استان کردستان و نقش اقدامات پدافندی در مديريت
بحران منابع طبيعي انجام شد .جامعه آماری تحقيق شامل روستاييان غرب استان کردستان ( )N=733831است که با استفاده از
فرمول کوکران حجم نمونه برابر با  551نفر انتخاب گرديد .دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوری شد .روايي ظاهری و
محتوايي پرسشنامه بر اساس نظر گروهي از استادان و کارشناسان و پايايي آن با اجرای پيش آزمون و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ
باالی  1/11برای بخشهای مختلف پرسشنامه تأييد گرديد .تجزيهوتحليل دادهها بوسيله نرمافزار  SPSS20انجام شد .يافتههای
تحقيق نشان داد که سطح تخريب منابع طبيعي از ديدگاه  42درصد پاسخگويان در سطح باال ارزيابي شده است .همچنين نتايج نشان
داد که اقدامات پدافندی اعم از اقدامات غيرعاملي و سطح رضايت از اقدامات عاملي دارای اثر منفي و معنيداری بر سطح تخريب
منابع طبيعي در منطقه مورد مطالعه است .نتايج حکايت از تبيين  97/1درصد از تغييرات سطح تخريب منابع طبيعي توسط اقدامات
پدافندی دارد.
واژههای کلیدی :پدافند غيرعاملي ،کردستان ،مديريت بحران ،منابع طبيعي.

مقدمه
از ديرباز بشر از منابع طبيعي بههعنهوان منهابع ارزشهمند
برای تضمين بقای خود استفاده کرده است .بدون ترديد منابع
طبيعههي تجديدشههونده و وضههعيت آن در سههير تحههوالت
اقتصادی ،اجتمهاعي جوامهع مختلهف جههان پيوسهته نقهش
اساسي و سهازنده و انکارناپهذيری داشهته اسهت (کريمهي و

کرميدهکهردی .)7343 ،بها وجهود اهميهت منهابع طبيعهي،
تخريب منابع طبيعي از مهمترين و جدی تهرين چهالش ههای
فراروی برنامه های توسعه اسهت ( )Azkia, 1995کهه ادامهه
چنين روندی مي تواند پيامدهای منفي به دنبال داشته و منجر
بههه بحههرانهههای زيسههتمحيطههي و تهديههد امنيههت بشههر و
اکوسيستمها گردد (.)Bouahim et al., 2010
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بحران دربرگيرنده مجموعهه حهوادثي اسهت کهه در اثهر
رخدادها و عملکردهای طبيعي و انساني به طور ناگههاني بهه
وجود مي آيد و خسارتي را به يک مجموعه يا جامعه انساني
تحميل مي کند و برطرف کردن آن نياز به اقدامات و عمليات
اضطراری و فوق العاده دارد (شکيب و مقدسي .)7382 ،ايهن
بحران نيازمند مديريت مي باشد که عبارت اسهت از مراحهل
جلوگيری از بحران شامل پيشبيني و پهيشگيهری از وقهو
بحران است و هزينه های پيشگيری از وقو هر نهو حادثهه
مقرون به صرفهتر از مبارزه بها آن مهيباشهد (حسهينعلهي،
 .)7389مديريت بحران ،شامل فرايند پيش بيني و پيشهگيری
از وقو بحران ،برخورد ،مداخله و سالم سازی بعد از وقهو
بحران است؛ به عبارتي ديگر ،مهديريت بحهران علمهي اسهت
کاربردی که بهوسيله مشاهده سيستماتيک بحرانههای منهابع
طبيعي و تجزيهوتحليل آن در جستجوی يافتن ابزاری اسهت
که بتوان از بروز بحران در عرصه های طبيعي پيشگيری نمود
( .)Miraki et al., 2014مديريت بحهران منهابع طبيعهي در
قالب دو دسته از اقهدامات کنشهي (هنگهام بحهران) و پهيش
کنشي (قبل از وقو بحران) قابل پيگيری هستند .در راستای
مقابله با اين بحران ارگانهای متولي (مانند منهابع طبيعهي و
آبخيزداری ،محيطزيست ،جهاد کشاورزی و غيهره) بههطهور
معمول بيشهتر روی اقهدامات عهاملي تمرکهز دارنهد (ماننهد
مراقبت و نگهداری ،جنگل کاری های سنواتي و فضای سهبز،
نگهداری و توسعه ذخيرهگاههای جنگلهي ،تهأمين تجهيهزات
نيروهای حفهاظتي و غيهره) و بههطهورکلي بيشهتر اقهدامات
واکنشي به مشکالت و بحران عرصهه منهابع طبيعهي دارنهد.
درصورتي که با اقدامات پهيش کنشهي (ماننهد نقهش بوميهان
محلي ،همکاری با شهوراهای محلهي روسهتاها ،اسهتفاده از
گروهههای پيمانکهاری توانمندسهازی تشهکلهها ،برگهزاری
دورههای ترويجي ،آمهوزش مجريهان و بههرهبهرداران ،تهيهه
طرح های مرتع داری ،فعال سازی طرحهای تهيههشهده راکهد،
مميزی مراتع ،سهامان دههي چهرای دام ،اجهرای طهرح ههای
جنگلداری چندمنظوره و غيره) مي توان از بسياری از وقايع
ناگوار در عرصه منابع طبيعي پيشگيری نمود .بنابراين بهرای
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حفظ و احيای منابع طبيعي نياز به راهبردهای پيشهگيرانه در
قالب مديريت بحران ميباشد.
با توجهه بهه مطهالبي کهه بهه آن اشهاره شهد ،اقهدامات
پيشکنشي در قالب راهبردههای پدافنهدغيرعامل ( Passive
 )Defenseبهمثابه يهک عامهل بازدارنهده قهوی در تمهامي
محههيطههها و شههريانهههای حسههاس يههک کشههور اهميههت
فوق العاده ای دارند تا جامعه با کمترين خسارت ها و تلفهات،
بحران های گوناگون را مهديريت کنهد .آهنه تنهد تخريهب
منابع طبيعي از يکسو و نياز غيرقابهل اجتنهاب انسهان بهرای
بهره بهرداری از منهابع طبيعهي از سهوی ديگهر ،بازگوکننهده
حقيقت روشني است و آن برقراری توازن ميان قابليهتههای
متنو طبيعت و شيوه های تفکر و برخورد انسان با آنهاسهت.
توسعه و حفاظت بايد در راستای يکديگر و همزمهان انجهام
شود تا بتوان توفيقي نسبي کسب نمود .برنامه های توسهعه ای
بايد با توجه به ضرورت های حال و آينده و ارزيابي فوايد و
مضرات درازمدت و کوتاه مدت فعاليت های توسعه بر طبيعت
در نظههر گرفتههه شههود (گههودرزی و خسههرویپههور.)7347 ،
تخريب منابع طبيعي در اسهتان کردسهتان و منطقهه زاگهرس
شمالي بهصورت بحران جدی مطرح ميباشد و بهعنوان يکي
از مهمترين عوامل تهديدکننده منابع طبيعي زاگرس است کهه
در چند سال اخير منجر به تخريهب بخهش وسهيعي از ايهن
عرصههها شهده اسهت ( )Miraki et al., 2014کهه نيازمنهد
مطالعه و ارائه تدابير مديريتي بهرای مهديريت بحهران منهابع
طبيعي در اين منطقه در قالب اقدامات پدافندی عاملي بهرای
مقابلهه مسهتقيم و غيرعهاملي بههعنهوان عامهل بازدارنههده و
پيشگيرانه برای کاهش تهديدات است .ازاينرو مهيتهوان بها
استفاده از اصول منطقي و علمي و بهکار بهردن تهدابير فنهي،
مديريتي و پدافند عهاملي و غيرعهاملي متناسهب بها حهوزه
جغرافيههايي ،از وقههو حههواد گونههاگون عمههد و غيرعمههد
جلوگيری کرد و يا در صورت اتفاق حداقل ترين خسارت به
بار ميآيد .اقدامات پدافند غيرعاملي در زمينه منابع طبيعهي،
مح هيطزيسههت و کشههاورزی بهها تمرکههز بههر رويکههرد وي هژه
رويارويي با حواد و مخهاطرات طبيعهي و غيرطبيعهي بها
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هدف کاستن آسيب پذيری نيروی انساني و افزايش تجهيزات
حياتي در جوامع انجام مي شود (جوانمردی .)7341 ،چنهين
اقداماتي افزايش قهدرت دفهاعي در زمهان بحهران ،کهاهش
پيامدهای بحران و امکان بازسازی منهاطق آسهيب ديهده بها
کمترين هزينه را تسهيل و امکان پذير مي سازد .با اسهتفاده از
اين اقدام های پدافندغيرعاملي عهالوه بهر کهاهش چشهمگير
هزينه هها ،عملکهرد دفهاعي و تهوان اسهتحکامي ،اههداف و
پروژهها ،در زمان تهاجم دشمن و وقو فجايع طبيعي بسهيار
باال خواهد رفت که مي تواند نقش کنترل کننده و مهمي بهرای
مقابله با اين بحران ايفا نمايد.
با توجه به اهميت منهابع طبيعهي و نقهش و جايگهاه آن
به سان بستری که روند و سير حرکهت توسهعه پايهدار بهدان
وابسته و جزء الينفک آن بهشمار مهي رود ،هرگونهه تهديهد،
تخريب و نابودی منابع طبيعي سبب اخهتالل در رسهيدن بهه
اين امر مهم ميگهردد .از آنجهاييکهه ايهن موهبهت و نگهين
بي همتای الهي ،بها اقهدامات نابخردانهه بشهری بها بحهران و
فاجعه ای اسفبار و دردناک مواجه شده اسهت .ازايهن رو ايهن
مطالعه با هدف بررسي نقهش اقهدامات پدافنهدی (عهاملي و
غيرعههاملي) در مههديريت بحههران منههابع طبيعههي و ارائههه
راهکارهايي متناسهب بها جغرافيهايي منطقهه مهورد مطالعهه
ميباشد.
روش تحقیق
روش پژوهش از لحا ظ هدف کاربردی و از نظر نحوه
گردآوری داده ها بهه صهورت توصهيفي -تحليلهي اسهت.
جامعههه آمههاری ايههن پههژوهش روسههتاييان غههرب اسههتان
کردستان N=133837مي باشد .حجم نمونه برابهر بها 551
نفر انتخاب گرديد .بهرای انتخهاب نمونهه از  3شهرسهتان
غرب استان کردستان (شامل شهرستان های مريوان ،بانه و
سروآباد) تعداد  3بخش به صورت تصادفي انتخاب و بعد
در سطح بخش های انتخاب شده از هر بخش دو دهسهتان
و در ن هايت از هر دهستان ،سه روستا را انتخاب کهرده و
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در نهايت در سط ح روستاهای انتخابي نمونه ها به صورت
تصادفي ان تخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات از منابع
کتابخانه ای ،مقاالت معتبر و مصاحبه های ميداني با افهراد
صههاحبنظههر اسههتفاده شههد .ابههزار جمههع آوری اطالعههات
پرسشنامه بود (اندازه گيری متغيرها بهشرح جهدول  7کهه
روايي آن توسط تعدادی از صاحب نظران و اعضای هيئت
علمي تأييد گرديد) .پس از تهيه پرسشنامه برای سهنجش
پايايي پرسشنامه نيز پايلوت آزمون انجام شد کهه آلفهای
کرونباخ باالی  1/11برای بخش ههای اصهلي پرسشهنامه
نشانگر پايايي مناسب ابزار تحقيق مي باشد .داده ها نيز بها
استفاده از نرمافزار  SPSS20مهورد تجزيههوتحليهل قهرار
گرفت.

نتایج
یافتههای توصیفی
ویژگیهای فردی و اقتصادی
نتايج توصيفي همانگونه کهه در جهدول  5آمهده اسهت،
نشان ميدهد که ميهانگين سهني پاسهخگويان  91/94سهال
است 31/4 .درصد پاسخگويان در گهروه سهني  31سهال و
 72/2درصد از پاسخگويان در گروه سني  27سال و بهاالتر
قرار گرفتند (جدول 83/99 .)5درصد پاسخگويان متأههل و
از نظر سطح تحصيالت  79/9درصد پاسخگويان بهيسهواد،
 27/9درصد زير ديپلم و تنها  1/3درصد دارای تحصهيالت
ليسانس و باالتر بودند (جدول.)5
همچنههين نتههايج نشههان مههيدهههد کههه  72/4درصههد از
پاسخگويان زن و  89/7درصد مرد بودند.
نتايج حاصل از توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نو
شغل نشان داد که شغل اصلي  59/39درصد از پاسخگويهان
کشاورزی بود (جدول .)5
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جدول  -1تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اقدامات

گويه

مقياس اندازهگيری

برگزاری جلسات اطال رساني و آگاهسازی و توزيع اطالعيه ،برقرار بودن

اقدامات پدافندی (غيرعاملي)

آگاهسازی و اطال رساني،

گروهها و شبکههای اطال رسان محلي ،وجود گروهها ،شبکهها و تشکلهای

اين قسمت شامل دو بخش

آموزش ،فرهن سازی

ياری رسان ،برگزاری دورههای آموزشي مناسب ،فرهن سازی استفاده

انجام اقدام (با مقياس

مديريت منابع طبيعي،

درست از منابع طبيعي ،تقويت روحيه احساس تعلق به منابع طبيعي ،تقويت

اسمي بله و خير) و اهميت

پيشگيری از تخريب،

سطح اعتماد مردم ،برنامهريزی برای ورود و خروج دام در منابع طبيعي،

اقدام (با مقياس ترتيبي

افزايش احساس تعلق و

مشارکت مردم در فرآيند اجرا و مديريت برنامهها ،مشارکت مردم در فرآيند

ليکرت شش سطحي :به

اعتمادسازی در ميان

نظارت ،مشارکت مردم در فرآيند نارزشيابي ،اجرای طرحهای اشتغال زا و

هيچ وجه = 1تا خيلي

روستاييان

توانمندساز ،برگزاری نمايشگاهها و جشنوارهها ،تشکيل ،تشويق و حمايت

زياد=)2

گروهها و تشکلهای مردمي
اين قسمت شامل دو بخش

اقدامات پدافندی (عاملي)

سد رسوبگير(خشکه چين) ،بند گابيوني ،بند خاکي کوتاه ،بند چپری ،بانکت
اقدامات آبخيزداری و
حفاظت از منابع طبيعي

بندی ،تراس بندی ،احدا ديواره حائل حاشيه رودخانه ها ،علوفه کاری ،نهال
کاری ،موکاری ،عمليات احيا و اصالح مراتع ،مراقبت و آبياری ،حفاظت و
قرق ،کشت نواری ،اصالح شخم ،بذرکاری ،کپهکاری ،اسکلهريزی ،بتنريزی،
احدا جاده ،سکوبندی ،جنگلکاری ،طرح مميزی مراتع

انجام اقدام (با مقياس
اسمي بله و خير) و
رضايت از اقدام (با مقياس
ترتيبي
ليکرت شش سطحي :به
هيچ وجه = 1تا خيلي
زياد=)2

عدم تناسب نو دام با پوشش مرتعي ،چرا و ورود دام بيش از ظرفيت مرتع،

سطح تخريب منابع طبيعي

چرای خارج از فصل ،افزايش تعداد دامدار ،چرای سنگين و طوالني مدت،
تهيه هيزم و چوب از جنگل ،زغال گيری ،استخراج سقز ،تهيه غذاهای محلي

ترتيبي

و گياهان دارويي ،تامين علوفه دام ،تهيه هيزم و چوب برای فعاليت های

(ليکرت پنج سطحي :خيلي

عمراني ،قاچاق چوب ،تغيير کاربری منابع طبيعي به کشاورزی ،آتش سوزی،

کم= 7تا خيلي زياد=)2

ساخت و سازمسکوني ،طرح های عمراني ،فرسايش خاک ،از بين رفتن
پوشش گياهي ،سيل و رواناب ،رانش زمين ،آفات و بيماری های گياهي.
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جدول  -2توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ویژگیهای فردی
متغیر
گروه سني
(ميانگين 91/94 :سال؛ انحراف معيار75/52 :
سال؛ کمينه  78و بيشينه  81سال)

سطح تحصيالت

وضعيت تأهل
جنسيت

وضعيت شغلي

نتايج حاصل از توزيع فراواني پاسخگويان بهر حسهب
سطح درآمد کل نيز همان گونه که در جدول  3آمده است،
نشان داد که ميانگين سهطح درآمهد کهل  71/99ميليهون
تومان با کمينه  2ميليون تومان و بيشينه  21ميليون تومان
است.

فراوانی

درصد

 31سال و کمتر

98

31/4

 37تا 91سال

23

59/7

 97تا  21سال

92

54/2

 27سال و باالتر

39

72/2

بيسواد

39

79/9

ابتدايي

22

52

راهنمايي

38

71/2

متوسطه

51

4/7

ديپلم

97

78/3

فوقديپلم

79

9/9

ليسانس و باالتر

79

1/3

متأهل

789

83/99

مجرد

39

79/39

مردان

782

89/71

زنان

32

72/41

کشاورزی

28

59/39

غير کشاورزی

13

33/78

هر دو

84

91/99

نتايج حاصل از توزيع فراواني پاسهخگويهان بهر حسهب
سطح درآمد در بخش منابع طبيعهي نيهز همهانگونهه کهه در
جدول  3آمده است ،نشان داد که ميانگين سهطح درآمهد در
بخش منابع طبيعي  3/73ميليون تومان بها کمينهه 3ميليهون
تومان و بيشينه  71ميليون تومان است.

نقش اقدامات پدافندی در مدیریت ...

090

جدول  -3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح درآمد کل ساالنه
فراوانی (نفر)

درصد

متغیر
 72ميليون و کمتر

753

22/4

(ميانگين 71/99 :ميليون تومان؛ کمينه 2 :و بيشينه 21

 79-31ميليون

11

32

ميليون تومان)

 37-21ميليون

51

4/7

درآمد از بخش منابع طبيعي

 3ميليون و کمتر

758

28/5

 9-1ميليون

11

32

 8ميليون و بيشتر

72

9/8

سطح درآمد کل

(ميانگين 3/73 :ميليون تومان؛ کمينه  3و بيشينه 71
ميليون تومان)

همانگونه کهه در جهدول  9آمهده اسهت داليهل اصهلي
تخريب منابع طبيعي در قالهب سهه دسهته از داليهل شهامل
تخريب با هدف اقتصادی ،تخريب ناشي از شرايط اقليمهي و
تخريب ناشي از دخالت انساني طبقهبندی شدهاند .نتهايج در
رابطه با اولويتبندی گويههای سطح تخريهب منهابع طبيعهي
منطقه بطور کلي نشان داد که ميانگين کل سهطح تخريهب از
ديدگاه پاسخگويان با مقدار ( 9/55ميانگين از  )2حکايت از
سطح باالی تخريب دارد (جهدول  .)9هرچنهد کهه ارزيهابي
سطح تخريهب بهر اسهاس همهه گويهههها از سهطح بهااليي
برخوردار است اما نتايج حکايت از آن دارد کهه گويههههای
"سطح تخريب منابع طبيعي برای امهور زراعهي" (بها ههدف
اقتصههادی)؛ "سههطح تخري هب و فرسههايش خههاک در سههطح
جنگلها و مراتع" (ناشي از شرايط اقليمي)؛ "سطح تخريهب
منابع طبيعي برای تهيه گياهان دارويي" (با هدف اقتصهادی)

و" سطح تخريب منابع طبيعي برای ساخت و ساز مسکوني"
(ناشي از دخالت انساني) بهترتيب دارای باالترين اولويت بها
ميههانگين  9/81 ،9/87 ،9/47و  9/11هسههتند .همچنههين
نتايج نشان داد که از ديهدگاه پاسهخگويان داليهل ناشهي از
شرايط اقليمي در قالب گويههای "سطح تخريب منابع طبيعي
بهدليل وقو سيل و رواناب" و "سطح تخريب منابع طبيعهي
به دليل رانش زمين" بههترتيهب بها ميهانگين  3/95و 3/91
دارای کمترين اولويت بودند (جدول.)9
نتايج حاصل از سطحبندی ميزان تخريهب منهابع طبيعهي
منطقه توسط پاسخگويان نشان داد که متأسفانه تنها  2درصد
پاسخگويان سطح تخريهب منهابع طبيعهي منطقهه را در حهد
متوسط و  42درصد آنها سطح تخريب منابع طبيعي منطقه را
در حد باال ارزيابي نمودند (جدول .)2
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جدول  -0اولویتبندی گویههای سطح تخریب منابع طبیعی منطقه
تخریب

کل عوامل

خاص

7

7

سطح تخريب منابع طبيعي برای امور زراعي

3

5

سطح تخريب منابع طبيعي برای تهيه گياهان دارويي

9/81

8

3

سطح منابع طبيعي برای تهيه علوفه دام

9/17

1/13

77

9

سطح تخريب مراتع بهدليل ورود بيش از حد دام به مراتع

9/29

1/11

73

2

سطح تخريب جنگلها بهدليل استخراج سقز

9/99

1/41

72

9

سطح تخريب منابع طبيعي بهمنظور استخراج سن

9/51

1/49

79

1

9/73

7/77

78

8

سطح تخريب جنگل بهمنظور زغالگيری

3/82

7/51

51

4

سطح تخريب منابع طبيعي بهدليل چرای سنگين و طوالني

3/19

7/58

57

71

سطح تخريب منابع طبيعي بهدليل قاچاق چوب

3/99

7/11

5

7

سطح تخريب و فرسايش خاک در سطح جنگلها و مراتع

9 /87

1/29

9

5

9/13

1/17

74

3

سطح تخريب منابع طبيعي بهدليل آفات و بيماریهای گياهي

3/14

7/77

55

9

سطح تخريب منابع طبيعي بهدليل وقو سيل و رواناب

3/95

7/91

53

2

سطح تخريب منابع طبيعي بهدليل رانش زمين

3/91

7/29

9

7

سطح تخريب منابع طبيعي برای ساخت و ساز مسکوني

9/11

1/91

2

5

سطح تخريب منابع طبيعي بهمنظور اجرای طرحهای عمراني

9/19

1/91

1

3

سطح تخريب منابع طبيعي برای تهيه غذاهای محلي

9/13

1/99

4

9

سطح تخريب مراتع به دليل افزايش دامدار

9/99

1/12

71

2

سطح تخريب منابع طبيعي بهدليل آتشسوزی

9/93

1/83

75

9

سطح تخريب مراتع بهدليل عدم تناسب نو دام با مراتع

9/22

1/12

79

1

سطح تخريب مراتع به دليل چرای خارج فصل

9/33

7/13

71

8

9/19

7/52

0/22

4/55

تخریب با هدف اقتصادی

دلیل

اولویت در میان

اولویت در عامل

گویه

سطح تخريب جنگل بهمنظور استفاده از چوب جنگل
برای کسب درآمد

تخریب ناشی از شرایط اقلیمی

سطح تخريب با از بين رفتن پوشش گياهي ناشي از
خشکسالي

تخریب ناشی از دخالت انسانی

سطح تخريب جنگل بهمنظور استفاده از هيزم و چوب
جنگل
میانگین کل

*:مقياس بر اساس طيف ليکرت (خيليکم= 7تا خيليزياد=)2

میانگین

انحراف معیار

9/47

1/91
1/21
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جدول  -5توزیع فراوانی و درصدی سطحبندی میزان تخریب منابع طبیعی منطقه
فراوانی

درصد

سطح تخریب منابع طبیعی
پايين

-

-

متوسط

77

2

باال

514

42

جمع کل

224

144

يافتههای استنباطي
به منظور بررسي اثر اقدامات پدافندی عاملي و غيرعاملي بر سطح تخريب منابع طبيعي در غرب استان کردستان از رگرسيون
چندگانه خطي استفاده شد.
رابطه رگرسيوني:

Y1 = b0 + b1 X1 + b2 X 2 + ε

جاييکه:
b0

 constant (intercept) :مقدار ثابت:

 slope (estimates of coefficients):b1, b2نقطه (ضريب تخميني):
Y1سطح تخريب منابع طبيعي
X1سطح اقدامات غيرعاملي:
X2رضايت از اقدامات عاملي:
مقدار خطای تخمينيε )del error of estimate( :
جدول  -4نتایج رگرسیون چندگانه خطی اثر اقدامات پدافندی بر سطح تخریب منابع طبیعی در غرب استان کردستان
مقادير

مقادير غيراستاندارد
()B

خطای استاندارد

ضرايب رگرسيوني استاندارد
()Beta

مقادير t

سطح
معنيداری

ثابت )(Constant

2/995

1/751

-

92/233

1/111

اقدامات غيرعاملي

-1/779

1/153

-1/515

-9/475

1/111

-1/224

1/195

-1/944

-4/173

1/111

رضايت از اقدامات
عاملي

2
 ،𝐹217سطح معنيداری=)1/111؛ R2 =1/971
(=11/114

نتايج نشان مي دهد که با توجه به معني داری مقدار آماره
2
 ،F217 =11/114( Fسههطح معنههيداری= )1/111مههدل
رگرسيوني مهدل مناسهبي اسهت .نتهايج حکايهت از تبيهين

 %97/1از تغييههرات سههطح تخريههب منههابع طبيعههي توسههط
اقدامات پدافند غيرعاملي و رضايت از اقهدامات عهاملي در
اين مطالعه دارد .همچنين نتايج آزمون رگرسهيوني در رابطهه
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با اثر اقدامات پدافندی همانگونه که در جدول  9آمده است،
نشان داد که اقدامات پدافندی غيرعاملي دارای اثهر منفهي و
معنيداری بر سطح تخريب منابع طبيعي مي باشهد (-1/515
=β؛ معنيداری = .)1/111بهعبارت ديگر نتايج حکايهت از
آن داشت که بهازای هريک واحد افزايش در اقدامات پدافند
غيرعاملي در حوزه منابع طبيعي ميزان تخريب اين منابع بهه
اندازه  1/779واحد کاهش پيدا مي کند .به بيهان ديگهر ههر
اندازه سطح اقدامات پدافند غير عاملي پايين تر باشد ،سهطح
تخريب منابع طبيعي باالتر خواهد بود.
نتايج همچنين نشان داد که سهطح رضهايت از اقهدامات
پدافند عاملي انجام شده در منطقه مهورد مطالعهه دارای اثهر
منفي و معنيداری بر سطح تخريب منهابع طبيعهي مهيباشهد
(β= -1/944؛ معنيداری =( )1/111جدول  .)9بهعبهارت
ديگر نتايج حکايت از آن داشت کهه بههازای هريهک واحهد
افزايش در سطح رضايت از اقدامات پدافندعاملي در حهوزه
منابع طبيعي ميزان تخريب اين منابع به اندازه  1/224واحهد
کاهش پيدا ميکند.
به بيان ديگر هر اندازه سطح رضايت از اقدامات پدافنهد
عاملي پايين تر باشهد ،سهطح تخريهب منهابع طبيعهي بهاالتر
خواهد بود.
بر همين اساس رابطه خط غير استاندارد رگرسيوني اثهر
اقدامات پدافندی عاملي و غيرعاملي بر سطح تخريب منهابع
طبيعي در غرب استان کردسهتان بههشهرح ذيهل مهيباشهد.
(Y1 = 2/995 - 1/515 )X1( -1/224)X2

بحث
ثروت کل يک جامعه به سه دسته منابع توليهدی ،منهابع
طبيعي و منابع غيرملموس تقسيمبندی مهيگهردد و وضهعيت
اين سه منابع در هر کشور نقش خطيری در ميزان پيشرفت و
توسعه آن سرزمين دارد .اما همانگونه که ذکهر شهد امهروزه
تخريب منابع طبيعي از مهمترين و جدی تهرين چهالش ههای
پيش روی بسياری از کشورها مي باشد که نيازمنهد اقهدامات
فوری و مناسب است .ازجمله مهمترين اقدامات ميتوان بهه
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اقدامات پدافندی اشهاره نمهود .پدافنهد در مفههوم کلهي بهه
مجموعه روش ها ،برنامه ريزیها و فعاليت هايي گفته ميشود
که به دو صورت عاملي و غيرعاملي هر نظامي برای دفهع و
خنثي کردن يا کاهش اثرهای اقدامات آفندی دشمن و يافتن
راه حلي برای دفا و رهايي از مشکالت و تهديدات طبيعهي
و غيرطبيعي انجام ميدهد (ارکات و زماني .)7349 ،با توجه
به شرايط بحراني منابع طبيعي در اسهتان کردسهتان بههويهژه
شهرستانهای غرب اين استان (شامل شهرستانهای مريوان،
بانه و سروآباد) و ضرورت اقدام عاجل بهرای مهديريت ايهن
شرايط ،اين مطالعه با هدف بررسي نقش اقهدامات پدافنهدی
در مديريت بحران منابع طبيعهي در غهرب اسهتان کردسهتان
انجام گرديد.
نتايج حاصل از يافته های تحقيق نشان ميدهد که سهطح
اقدامات پدافند غيرعاملي در زمينه منابع طبيعهي دارای اثهر
منفي و معنيداری بر سطح تخريب منابع طبيعهي مهي باشهد،
بدين صورت که با کاهش سطح اقدامات غيرعاملي تخريهب
منابع طبيعي افزايش پيدا ميکند.
از آنجاييکه مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي زنهدگي همهه
انسان ها ،گياهان و جانوران را در معهر خطهر قهرار داده
اسههت (رنجبههر و بيههات ،)7384 ،بنههابراين نيهاز مبرمهي بههه
راهبردهای پدافند غيرعامل احساس ميشهود ،چهون بهرای
رسيدن به توسعه قابلقبول ضرورت نياز به آمادگي و مقابلهه
با بحران بسيار چشمگير است (پوريان و همکهاران.)7345 ،
هدف از راهبردهای پدافند غيرعامل تربيت نيهروی انسهاني
متعهد و ماهر در زمينههای کشاورزی و منابع طبيعي ،ايجهاد
و پههرورش روحيههه تحقيههق ،ابتکههار و خالقيههت و قههدرت
سازندگي در افراد ،ايجاد و تقويت روحيه تعاون و همکهاری
و افزايش بهره بهرداری از توليهدات اسهت (شهعبانعلي فمهي،
 .)7384از آنجايي که آموزش ،فرهن سازی و نهادينه کردن
حفظ و احيا منابع طبيعي از طريق اقدامات غيرعاملي بهترين
صورت و کم هزينه ترين راه حفهظ و احيهای منهابع طبيعهي
مي باشد ،توجه به اين اصل بنيادين بسيار حائز اهميت است.
آگاهسازی نهادهای متولي منابع طبيعي و آحاد جامعه بهرای
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بکارگيری شيوههای آموزشي  -تربيتي کاربردیتر ،ميتواند
زن هشدار را برای کاهش تخريب منابع طبيعي در جامعهه
زودتر به صدا درآورد و برای حفظ ايهن سهرمايه گهرانبهها
هرچه بهتر کوشيد و از بوجود آمدن بحهران ههای گونهاگون
پيشگيری نمود.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که سطح رضايت از
اقدامات عاملي در حوزه منهابع طبيعهي دارای اثهر منفهي و
معنيداری بر سطح تخريب منابع طبيعي بهود .ايهن موضهو
مي تواند ناشي از ايهن موضهو باشهد کهه اساسها اقهدامات
مناسبي در زمينه آبخيزداری و حفاظت از منهابع طبيعهي در
منطقه ازجمله بندچپری ،بانکتبندی ،تهراسبنهدی ،احهدا
ديواره حائهل حاشهيه رودخانهه ،علوفههکهاری ،کپههکهاری،
اسکلهريزی و بتنريهزی انجهام نشهده اسهت و بيشهتر ايهن
اقدامات بصورت بسيار محدود و بعضا بصهورت ناپايهدار از
نظر اقتصادی و اجتماعي انجام شده است .ازايهنرو پيشهنهاد
مي شود ضمن توجه بيشتر بهه اجهرای اقهدامات عهاملي بها
بهرهگيری از توانمندیهای طبيعي ،انساني و اجتماعي منطقهه
آموزشهای الزم در اين راستا داده شود.

حسين علي ،ف .7389 ،.شبيهسازی آتشسوزی جنگل با اسهتفاده ازسامانههای اطالعات مکهانييهابي .پايهاننامهه کارشناسهي ارشهد،
دانشگاه گرگان.
جوانمردی ،م ،.زنجيرچهي ،م ،.کرباسهيان ،م .و خبوشهاني ،ا.7341 ،.شناسايي عوامل موثر بر افزايش سطح چابکي سازمان با رويکهرد
شههبکههههای عصههبي RBFجهههت ارتقهها پدافنههد غيرعامههل.
پدافندغيرعامل.17-85 :5 ،
گودرزی ،ز ،.و خسرویپور ،ب .7347،.آمايش سرزمين در مديريتو برنامهريزی برای توسعه پايدار کشاورزی و منابع طبيعي .نخستين
همايش منطقهای توسعه پايدار منابع طبيعي غرب کشور :چالشهها
و راهکارها 79 .ارديبهشت ،دانشگاه پيامنور ،لرستان.
رنجبر ،م ،.و بيات ،س .7384 ،.بررسي مخاطرات طبيعهي شهرسهتانخمين با تاکيد بر زلزله و مديريت بحهران .جغرافيهايي چشهم انهداز
زاگرس.31 -94 :)9(5 ،
پوريههان ،م ،.ابههراهيمپههور ،ر .و کههاظمپههور ،ز .7345 ،.نقههش پدافنههدغيرعامل در امنيت زيست محيطي .پدافند غيرعامل و امنيت .اولين
همايش سراسری محيط زيست ،انرژی و پدافند زيستي71 ،ص.
شههعبانعليفمههي ،ح .7384 ،.اصههول تههرويج و آمههوزش کشههاورزی،انتشارات دانشگاه پيام نور ،تهران.
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نوين.592-519 :)9(9 ،
کريمي ،ک ،.و کرمي دهکردی ،ا .7343 ،.دانش بهرهبرداران خانوادگيدرباره اهميت حفاظت از مراتع و تأثير طرحهای مرتعداری بر آن:
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Abstract
Rapid population growth and ever-increasing demand for food lead to increase the
exploitation of natural resources compared to the previous period and the continuation of this
trend could lead to negative consequences and environmental crises, threatening human security
and ecosystems. Therefore, this study was conducted to investigate the status of natural
resources in West of Kurdistan Province and the role of defense actions on natural resources
crisis management. The population of this study consisted of the villagers of West of Kurdistan
Province (N = 133837). The sample size was calculated to be 220 using Cochran's formula. The
data were collected using a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was
confirmed by panel of experts and the reliability of instrument was confirmed by conducting a
pre-test and calculating a Cronbach's alpha coefficient more than 0.70 for different sections of
the questioner. The data analysis was performed using SPSs20 software. The findings showed
that from the perspective of 95% of respondents, the degradation of natural resources is
evaluated at a high level. The results also showed that the defense actions including passive
defense and the level of satisfaction from defense operating actions had a significant negative
effect on the degradation of natural resources in the study area. Also, the results showed that
41.7% of the variations of the natural resources degradation was explained by defense activities.
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