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One of the recent achievements to reduce the ecological footprint of human is creation, expansion, 
and rehabilitation of a large number of small and sustainable habitats called ecovillage. In this context, 
many developed and developing countries pioneered and scored extraordinary measures. To identify 
and compare the development patterns of such communities, it is very important to make shorter way 
to achieve this goal for other countries. It is the concern of most governments in Iran to benefit from an 
efficient model of sustainable development. Hence, the current study used the qualitative research ap�
proach and qualitative content analysis websites of the world's ecovillages, an inductive approach seeks 
to provide a model for the development of ecovillages of this country . For this purpose, from a random 
sample of 50 ecovillages in the developing and developed countries, 25 were extracted and the coding 
approach in qualitative content analysis was used for them. Finally, motion patterns and development of 
ecovillages of the developing countries over time were designed, analyzed, and compared to the trend in 
the developed countries, and a model was proposed for the development of ecovillages in Iran.
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the recent achievements of human 
to reduce the ecological footprint is cre-
ation, expansion, and rehabilitation of a 
large number of small and sustainable 
habitats called "ecovillages" as the beat-

ing hearts of sustainable nature systems worldwide. These 
habitats are the most practical and most administrative 
models for planning and organizing human settlements 

in the 21st century. In this context, many developed and 
developing countries pioneered and scored extraordinary 
measures. It is highly important and significant to identify 
and compare the patterns of development of the societ-
ies in such countries that rely on their knowledge and ex-
perience in this direction, and makes the way shorter to 
achieve the goal for other countries. For Iran also, to bene-
fit from an efficient model for sustainable development is 
the concern of most governments. On the other hand, the 
research on ecovillages is a relatively new phenomenon 
and its concept is discussed in a small number of research 
projects. The research literature clearly indicated the need 
to the content analysis based on the experiences and char-
acteristics to reveal unique patterns of such communities.
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2. Methodology

 The current study used the qualitative research approach 
and qualitative content analysis from the websites of eco-
villages worldwide, with conventional inductive approach, 
to design a model for ecovillages development in Iran . 
For this purpose, from a random sample of 50 ecovillages 
in the developing and developed countries, 25 cases (11 
developing and 14 developed countries) that represented 
the main important features and characteristics of their 
community on their websites, were selected and analyzed 
(from 2014 to 2015). To achieve the quality of research 
that is equivalent to the validity and reliability of qualita-
tive research, provide a clear and transparent manner of the 
study process, and repeat coding by other researchers in 10 
percent text and compare the results of coding was done. 

3. Results

Twenty-four indicators derived from the qualitative 
content analysis were classified into 2 strategies (Behav-
ior-based and technology-oriented), and set based on a 
continuum from the most advanced technology-based 
strategy to the most significant indicators of behavioral-
based strategy. The movement pattern and development 
of ecovillages in the developing countries based on strate-
gies/indicators, and year of establishment were designed, 
analyzed, and compared with the trend in the developed 
countries. Germany has the highest focus on technology-
based strategy and lowest focus on behavior-based strategy 
to develop its ecovillages. Australia relies on both types of 
strategies to develop ecovillages. In Japan and the United 
Kingdom with respect to the progress of technology and 
their industrial background, the main emphasis is on tech-
nology-based strategy. India, among the developing coun-
tries, the third position in world in the field of technology, 
uses behavioral approaches and sustainability education to 
develop ecovillages. In South Africa, the process has faced 
little deviation and technology-based strategy on behavior-
based strategy leads to sustainable development. Accord-
ing to the recent data from the above comparison, a model 
was proposed to develop ecovillages in Iran. 

4. Discussion

According to the obtained results, as the first step, Iran 
should employ behavioral-based strategies to create sus-
tainable models for rural areas as base communities. This 
proposed model for Iran has features of local and regional 
flexibility, and also the ability to be generalized to most 
areas of Iran, because emphasizing on capitals and tech-
nologies is compatible with the site in relation to social 
patterns, behavior, and the culture of indigenous. For 

Iran, prioritized planning to develop ecovillages should 
be considered based on shorter routes such as teaching 
sustainable behaviors, strengthening social capital, pro-
ducing organic products, and the use of local materials in 
construction. Whereas, according to the model, the path to 
the development of the country through technology-based 
strategies such as renewable energy, permaculture design, 
and sustainable economy is more time-consuming; thus, 
their enhancement is not a priority, but they can be taken in 
parallel with the promotion of behavioral-based strategies.

5. Conclusion

Extensive and deep research in rural areas to iden-
tify, collect, and analyze experiences and useful local 
knowledge for sustainable development of habitats, de-
velopment, reconstruction, and modernization of rural 
settlements in accordance with local climatic conditions, 
diversification of rural economic activities, evaluation of 
regional potentials, search, matching, and localization of 
suitable renewable energy technologies, and governmen-
tal supports and training, including subsidies, long-term 
loans, introduction of successful rural samples and estab-
lishment of research, extension and education centers to 
further strengthen and promote organic production and 
consumption of healthy foods were suggested.

Acknowledgments

This research was extracted from the MA thesis of the 
first author, in the Department of Extension and Rural 
Development, Faculty of Agriculture, Campus of Agri-
culture and Natural Resources, Razi University, Kerman-
shah, Iran.

Conflict of Interest

The authors declared no conflicts of interest.

Barani, Sh., et al. (2017). A Model to Develop Ecovillages in Iran, Based on the Qualitative Content Analysis of the Websites of Ecovillages Worldwide. JRR, 8(1), 6-21.



  Spring 2017. Vol 8. Num 1

8



بهار 1396. دوره 8. شماره 1

9

* نویسنده مسئول:
شهرزاد بارانی

نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی.
تلفن: 8579818 )937( 98+

 barani705@yahoo.com :پست الکترونیکی

یکی از دستاوردهای اخیر بشر برای کاهش ردپای اکولوژیکی، خلق و توسعه و احیای شمار زیادی از زیستگاه های کوچک و پایدار با 
نام »زیست بوم های پایدار« محسوب می شود. در این زمینه، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه پیش گام شده و اقدام های 
شگفت آوری به ثمر رسانده اند. شناخت و مقایسه الگوهای توسعه  این جوامع در این کشورها، بسیار مهم و درخورتوجه است و راه رسیدن 
به این هدف را برای کشورهای دیگر کوتاه تر می سازد. در کشور ایران نیز، برخورداری از الگویی کارا به منظور توسعه پایدار، دغدغه بیشتِر 
دولت ها بوده است؛ ازاین رو، مطالعه حاضر با رویکرد پژوهش کیفی و کاربرد تحلیل محتوای کیفی وب سایت های زیست بوم های پایدار 
جهان با رویکرد استقرایی، به دنبال ارائه الگویی برای توسعه زیست بوم پایداهای این مرزوبوم بوده است. برای این منظور، از بین پنجاه نمونه 
تصادفی از زیست بوم های پایدار کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، 25 نمونه استخراج و محتوای کیفی آن ها با رویکرد کدگذاری 
تحلیل شد. درنهایت، با طراحی و موشکافی الگوی حرکت و توسعه زیست بوم های پایدار کشورهای درحال توسعه درطول زمان و مقایسه 

آن با این روند درکشورهای توسعه یافته، الگویی پیشنهادی برای توسعه زیست بوم های پایدار در ایران ارائه شد. 

کلیدواژه ها: 
تحلیل محتوا، زیست بوم 

پایدار، الگو، توسعه پایدار، 
ایران

تاریخ دریافت: 16 خرداد 1395
تاریخ پذیرش: 07 آذر 1395

مقدمه

انسان در مسیر تمدن خود و به مدد پیشرفت فناوری، آن چنان 
قدرتمند شد که به رهایی اکولوژیک دست یافت و خود را ارباب 
طبیعت تصور کرد و قانونمندی های طبیعت را به  بازی گرفت. 
این چنین بود که مجموعه رفتارهای تخریبی بشر در سه سده 
گذشته، طبیعت را عاصی و با بحران های عظیمی مواجه کرد 
(Zamchevska, 2013). تشدید این تغییرات و جهانی شدن اقتصادی 

و اجتماعی و بی ثباتی وضعیت سیاسی، به برانگیخته و داغ شدن 
بحث پایداری در جهان منجر شد (Waerther, 2014). افزون براین 
رغبت اذهان عمومی جهان، به ویژه مردم کشورهای توسعه یافته، 
با  سازگاری  به سوی  فناوری  پیشرفت های  از  بهره گیری  به  را 
 (Firouzbakht,محیط زیست و خدمت به توسعه پایدار برانگیخت
(Parhizgar, & Rabifar, 2012. با این حال، بسیاری بر این باورند که 

این تالش ها با کمبود برنامه عملی و کاستی در روش های اجرایِی 
موفقیت آمیز مواجه بوده (Zamchevska, 2013) و بحران های جهان 

 .(Carroll, 2010) وخیم تر شده است

زمینه،  این  در  جهانی  جوامع  پیشنهادی  راه های  از  یکی 

تراکم نامتمرکز و خلق شمار زیادی از زیستگاه های کوچک و 
اثر  کاهش  برای  پایدار«،  »زیست بوم  الگوی  عنوان  با  خودکفا 
اکولوژیکی و تضمین پایداری بود (Trainer, 1995). این زیستگاه ها، 
کاربردی ترین و اجرایی ترین الگو برای برنامه ریزی و سازمان دهی 
سکونتگاه های انسانی در قرن پرتنش بیست ویکم شناخته شده 
است (Fischetti, 2008). افزون بر موفقیت و تکثیر جوامع زیست بوم 
پایدار در دهه های اخیر )تاکنون بیش از هفت صد نوع زیست بوم 
پایدار در جهان(، تحقیق و پژوهش درباره زیست بوم های پایدار 
همچنان پدیده نسبتاً جدیدی است (Carroll, 2010) و تعداد بسیار 
انگشت شماری از مطالعات مرتبط، به شناخت تجارب افراد در این 

(Miller & Bentley, 2012). جوامع مبادرت ورزیده است

این در حالی است که زیست بوم های پایدار بالغ با استناد به 
(Global Ecovillage Net�  1 پایدا زیست بوم های  جهانی  رشبکه 

(work , 2016، از وب سایت های فعالی برخوردار است و معموالً 

با راه اندازی سایت های فعال و نشریه ها، دانش خود را به افراد و 
جوامع بزرگ تر منتقل می کند (Loezer, 2011). بنابراین، تحلیل 

1. Global Ecovillage Network (GEN)

1- دانشجوی دکتری، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2- دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

الگوی پیشنهادی توسعه زیست بوم های پایدار در ایران، مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی وب سایت های 
زیست بوم های پایدار جهان: الگوی دیرین در عصر نوین

*شهرزادبارانی1،امیرحسینعلیبیگی2،عبدالحمیدپاپزن2
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محتوای این سایت ها می تواند اطالعات ارزشمندی برای محققان 
توسعه پایدار در زمینه تجارب زیست بوم های پایدار کشورهای 
مختلف، اعم از توسعه یافته و درحال توسعه، فراهم آورد. باید اشاره 
کرد که تحلیل محتوا، در برخی از مطالعات پایداری به کار برده 
شده (Wu, Huang, Kuo, & Wu, 2010; Nippala, 2013)و منابع الزم 
و رسانه های  از مطالعات، محتوای وب سایت ها  بسیاری  آن در 
اجتماعی بوده است (Wu et al., 2010; Nippala, 2013). باوجوداین، 
خأل آن در ادبیات پژوهش زیست بوم های پایدار به چشم می خورد.

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه، همواره به دنبال 
الگویی برای توسعه پایدار خود بوده؛ اما تاکنون در این زمینه موفق 
نشده است. شاید یکی از دالیل آن را بتوان به کاربرد راهبردهای 
مختلف ناهمگون و نبوِدتمرکز بر الگویی مشخص برای توسعه 
آن ها نسبت داد که به اتالف بیش ازپیش منابع منجر خواهد شد 
(Nad, 2006). حال، این پرسش ها مطرح می شود: الگوی توسعه 

زیست بوم های پایدار ایران چه می تواند باشد؟ آیا این الگو از الگوی 
توسعه کشورهای توسعه یافته صنعتی پیروی می کند یا خیر؟

تحلیل  حاضر  پژوهش  هدف  گفته شده،  نکات  باتوجه به 
به منظور  پایدار جهان  محتوای سایت های فعال زیست بوم های 
شناخت الگوی توسعه آن ها و تمایز بین کشورهای توسعه یافته 
و درحال توسعه است. بدون شک، نتایج این پژوهش دستاوردهای 
بی نظیری برای هدایت مسئوالن و کنشگراِن برنامه ریزی توسعه 

روستایی پایدار در ایران خواهد داشت. 

مروری بر ادبیات موضوع

پژوهش در زمینه زیست بوم های پایدار، پدیده نسبتاً جدیدی 
از  اندک شماری  تعداد  در  آن  مفهوم  و   (Wagner, 2012) است 
پژوهش ها بحث شده است (Zamchevska, 2013). در سال 1991، 
گایا تراست2 واژه زیست بوم پایدار3 را در گزارش خود به کار برد 
(Zamchevska, 2013; Lin, 2007). در همان سال، عمده ترین تعریف 

با همکاری گیلمن4 و همسرش،  پایدار  از زیست بوم  پذیرفتنی 
دیانا گیلمن،5 در گزارش »زیست بوم های پایدار و جوامع پایدار« 
ارائه شد. گیلمن، زیست بوم پایدار را این گونه معرفی کرده است: 
آن  در  که  انسانی  مقیاس  و  کامل  ویژگی های  با  »زیستگاهی 
فعالیت های انسان، کمترین خسارت را به محیط زیست می زند 
و حامی توسعه سالمت انسان است و می تواند در آینده مبهم 
 (Tinsley & George, »و نامعلوم، با موفقیت تداوم و استمرار یابد
(2006. هر زیست بوم پایداری، ابتکار و الگویی منطبق با شرایط 

جامعه  هر  الگوی  شناخت  برای  ازاین رو،  است؛  خود  زندگی 
زیست بوم پایداری، باید تجربه ها و ویژگی ها و فعالیت های آن ها 

2. Gaia Trust
3. Eco village
4. Gilman
5. Diana Gilman

فردی  رهیافت  از  این جوامع  از  تحلیل شود. هریک  به درستی 
خود تبعیت می کند که اهمیت زمینه ای بودن مفهوم پایداری را 
از  وِرتِنر6 )2014(  یافته های مطالعه موردی چندگانه  براساس 

زیست بوم های پایدار آلمان و اسکاتلند نشان می دهد. 

برخی پژوهشگران، روندهای کلی و فعالیت های ویژه پایداری 
در هر زیست بوم پایداری را بررسی و تالش کرده اند که به این 
پرسش پاسخ دهند: آیا زیست بوم های پایدار می تواند الگویی برای 
 (Irrgang, زندگی پایدار ارائه دهد و الگویی برای جوامع دیگر باشد
نمونه،  برای   .2005; Fischetti, 2008; Veteto & Lockyer, 2008)

در مطالعه ایرَگنگ7 )2005(، مفهوم زیست بوم پایدار به عنوان 
الگوی جایگزین شهری و ظرفیت آن برای برطرف کردن نیازهای 
اجتماعی و فیزیکی جامعه بررسی و به این یافته منتج شده است 
که باوجود تأثیر محدود، زیست بوم های پایدار ظرفیت الگوبودن 
جامعه شهری را دارد. بااین توصیف، زیست بوم های پایدار در انتقال 
دانش و یادگیری به زمینه اجتماعی بزرگ تر، می تواند به عنوان 
الگوی یادگیری عمل کند؛ همان طورکه در مطالعه وِتِتو و لوکِیر8 
)2008(، از زیست بوم پایدار اِرث اِیِون9 در ایاالت متحده آمریکا، 

به این منظور نام برده شده است. 

برخی مطالعات به نحوه توسعه جوامع زیست بوم پایدار و تحول ها 
و تحلیل تجربه های آن ها در حوزه های پایداری، تعلق داشته است 
در  تنها  باوجوداین،   .(Cohen, 2010; Kirby, 2003; Giani, 2011)

تعداد بسیار کمی از این مطالعات، تمامی تجربه ها و ویژگی ها و 
فعالیت های زیست بوم پایدار بررسی شده است. به عنوان مثال، 
کوهن10 )2010( هجده سال تجربه طراحی و توسعه زیست بوم 
پایدار تولِگو11 در آفریقای جنوبی را بررسی و تحلیل کرده است. 
وب سایت های این جوامع معموالً به روز است و تمامی تجربه ها 
و فعالیت ها و خبرهای آن ها را برای اطالع دیگر جوامع و افراد 
این وب سایت ها  بدون شک،  قرار می دهد.  عالقه مند دردسترس 
منابع دسته اول مفیدی برای محققان پایداری فراهم و بهره گیری 

از این منابع را در قالب تحلیل محتوا امکان پذیر می کند.

محتوای  تحلیل  از  پایداری،  مطالعات  از  دیگر  برخی  در 
(Nippala, 2013; Dach & All�  وب سایت ها نیز استفاده شده است

.(mendinger, 2014 برای نمونه، نیپاال12 )2013( در مطالعه خود 

شرکت های  پایداری  فعالیت های  و  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
این  وب سایت های  محتوای  تحلیل  با  را  جنگلی  محصوالت 
تحلیل محتوای  بنابراین، کاربرد  است.  بررسی کرده  شرکت ها 

6. Waertner
7. Irrgang
8. Veteto & Lockyer
9. Earthaven
10. Cohen
11. Tlholego
12. Nippala
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وب سایت ها امری محقق و مستند است. درنهایت، باید بیان کرد 
که روند بررسی کلی ادبیات پژوهش از آگاهی فزاینده و عالقه 
پایدار  زیست بوم های  توسعه  به ویژه  پایدار،  زندگی  به  بسیاری 
سراسر جهان، حکایت دارد. باوجوداین، در ادبیات پژوهش نیاز 
به مطالعه ای به وضوح به چشم می خورد که بتواند به عنوان تحلیل 
محتوای مبتنی بر تمامی تجربه ها و ویژگی ها، روند الگوهای این 

جوامع بی نظیر را آشکار کند. 

روش شناسی تحقیق

در این مطالعه برای تحلیل و بررسی منابع، از روش تحلیل 
محتوای کیفی با رویکرد عرفی )قراردادی( و استقرایی بهره گرفته 
شد. این روش، یکی از روش های پژوهش کیفی است که به صورت 
(Zeighami, Bagheri Nesami, Hagh�  گسترده به کار گرفته می شود

تحلیل محتوا  (doost Oskouie, & Yadavar Nikravesh, 2008. در 

جزء اصلی، کدگذاری داده هاست. در این فرایند، داده های خام که 
در این مطالعه متون و تصاویر وب سایت هاست، به شکل استاندارد 
و تحلیلی شدنی تبدیل شد. سپس ضمن مرور خط به خط متن ها، 
محتوای  باتوجه به  و  استخراج شد  مهم  عبارت های  و  جمله ها 
آشکار یا پنهان در هر واحد، مفاهیم گویایی به آن ها اطالق شد 
(Tabrizi, 2014). سپس، با تعدیل از نیپاال )2013( و طبقه بندی 

کدهایی که با عناوین گوناگون تکرار می شد و بیش از یک مفهوم 
را پوشش می داد، مقوله های پنهان در متن فراهم  شد. بنابراین، از 
مرحله استخراج مفاهیم تا مقوله سازی آن ها، از رویکرد استقرایی 

تحلیل محتوا بهره گرفته شد.

تحلیل محتوای پژوهش حاضر، در چهار مرحله سازمان دهی شد:

1. نقشه کلی زیست بوم های پایدار جهان براساس شبکه جهانی 
زیست بوم های پایدار فراهم شد )حدود هفت صد زیست بوم پایدار 

در کل جهان(؛

اینترنتی  وب سایت   که  پایداری  زیست بوم های  بین  از   .2
داشتند، پنجاه نمونه به صورت تصادفی از کشورهای درحال توسعه 

و توسعه یافته انتخاب شد؛

3. از میان زیست بوم های پایدار، 25 زیست بوم استخراج شد که 
در وب سایت  خود به ویژگی های مهم و اصلی نشان دهنده جامعه 

اشاره کرده بود؛

و  برگردانده  فارسی  زبان  به  اصلی،  زبان  متون  و  تصاویر   .4
سپس، محتوای کیفی تحلیل شد.

براساس پژوهش های کیفی تعداد 25 زیست بوم پایدار، منطقی 
و مناسب تشخیص داده شد. بسیاری از محققان معتقدند که در 
هر نوع تحقیق کیفی، به طورکلی اندازه نمونه های بزرگ از تحلیل 
عمیق جلوگیری می کند و اعتبار تفسیری یافته ها را به مخاطره 
گفتنی   .(Sandelowski, Docherty, & Emden, 1997) می اندازد 

است که اجرای فرایند نمونه گیری مطالعات با روش سوری13 
)1991( با دستیابی به اشباع داده ها، در محدودکردن تعداد منابع 
بررسی شده نقش داشت. بررسی و تحلیل سایت ها از اواخر سال 
2014 آغاز و در پایان سال 2015 خاتمه یافت. به منظور دستیابی 
به کیفیت پژوهش14 که معادل روایی و پایایی برای تحقیقات 
از  تصویر شفافی  ارائه  و   (Weed, 2005; Yin, 1989) است کیفی 
روند پژوهش، محققی دیگر کدگذاری 10درصد متن ها را تکرار 
و نتایج دو کدگذاری را مقایسه کرد (Schilling, 2006) که نتایج دو 

کدگذاری تا حد زیادی با یکدیگر منطبق بود. 

یافته  ها

پایدار  زیست بوم های  وب سایت های   ،1 شماره  جدول  در 
مطالعه شده و سال تأسیس و کشوری که در آن قرار دارد، ارائه شده 
است. براساس این جدول، قدیمی ترین زیست بوم پایدار اورو ویل15 
در هندوستان است که جزو کشورهای درحال توسعه محسوب 
سال 2012  در  که  ایکواش رام16  زیست بوم  همچنین،  می شود. 
در ارمنستان تأسیس شده است، جزو جدیدترین زیست بوم های 
پایدار در این دسته به شمار می آید. در بین کشورهای توسعه یافته، 
هوملند فاندیشن17 قدیمی ترین زیست بوم پایدار است که در سال 
1977 در استرالیا تأسیس شده است. زیست بوم پایدار ارث سانگ18 
در نیوزیلند نیز، جزو زیست بوم های پایدار اخیر به شمار می رود. 
دو  در  ذکرشده  کشورهای  تقسیم بندی  که  است  شایان ذکر 
بانک  تقسیم بندی  براساس  توسعه یافته،  و  درحال توسعه  دسته 
جهانی19)2015( و گزارش شاخص توسعه انسانی20 )2015( 

و صندوق بین المللی پول21 )2016، 2015( انجام شده است.

تحلیل  از  استخراج شده  اصلی  مفاهیم  شماره 2،  در جدول 
محتوای وب سایت های مذکور، پس از کدگذاری و مفهوم سازی 
و مقوله بندی ارائه شده است. براساس این جدول، نشانگرهای 
راهبرد  دو  قالب  در  کیفی  محتوای  تحلیل  از  استخراج شده 
دسته بندی شده است. براساس تجارب و دانش محققان پژوهش 
پیشرفته ترین  از  پیوستاری  براساس  ذکرشده  فهرست  حاضر، 
نشانگرهای  شاخص ترین  به  فناوری محور  راهبرد  نشانگرهای 
تجدیدپذیر  انرژی  منابع  دراین راستا،  شد.  تنظیم  رفتارمحور 
مانند پنل های فتوولتائیک و توربین های بادی و آبی، بیشترین 
نیاز را به فناوری دارد و در بین زیست بوم های پایدار کشورهای 

13. Suri
14. Research quality 
15. Auroville
16. Ecoashram
17. Homeland Foundation
18. Earth Song
19. World Bank
20. Human Development Index (HDI) 
21. International Monetary Fund (IMF)

»شهرزاد بارانی و همکاران. الگوی پیشنهادی توسعه زیست بوم های پایدار در ایران، مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی وب سایت های زیست بوم های پایدار جهان«



12

فصلنامه پژو  هش های روستاییبهار 1396. دوره 8. شماره 1

جدول 1. زیست بوم های پایدار و ویژگی های آن ها )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

کشور سال تأسیسزیست بوم پایدارردیف
وب سایت مطالعه شدهدرحال توسعه

1Auroville1968هندوستان
www.auroville.org

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

2Tlholego1990آفریقایجنوبی
www.rucore.org.za

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

3Lynedoch1991آفریقایجنوبی

www.sustainabilityinstitute.net
hpp://lynedochecovillage.wordpress.com

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

4Eco Truly Park1995پرو
www.volunteeringecotrulypark.blogspote.com

www.volunteer.ecotrulypark.org
http://gen.ecovillage.org

5Govardhan2003هندوستان
www.ecovillage.org.in

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

6Hamro Gaun2004نپال
www.webarchiv.nationalarchives.gor.uk

https://www.stichtingveldwerk.nl
http://gen.ecovillae.org

7Pun Pun2004تایلند
www.punpunthailand.org
http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

8Big Stone2005روسیه
www.eco�rus.info

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

9Serene2009هندوستان
www.sereneecovillage.com

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

10New Oasis for Life2009چین

http://www.newoasisforlife.org/2ndhome/Welcome.
html

www.sites.ecovillage.org
www.globalecovillages.org

11Ecoashram2012ارمنستان
www.ecoashram.com

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

12 Homeland
Foundation1977استرالیا

www.homeland-foundation.org
http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

13Sirius1978ایاالتمتحدهwww.siriuscommunity.org
http://gen.ecovillage.org

14Findhorn1980اسکاتلند
www.findhorn.org

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu
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توسعه یافته، با سیزده زیست بوم پایدار رواج بیشتری دارد. این در 
حالی است که »آموزش رفتارهای پایداری«، کمترین نیاز را به 
فناوری دارد و با یازده زیست بوم پایدار، یکی از بهترین عوامل 
تغییر رفتارها به سمت دوستدار محیط زیستی به شمار می رود که 
بر آن  بیشتر  پایدار کشورهای درحال توسعه  در زیست بوم های 
»سرمایه های  پایداری،  رفتارهای  آموزش  پس از  می شود.  تکیه 
مصالح  و  »مواد  و  ارگانیک«  محصوالت  »تولید  و  اجتماعی« 
دوستدار محیط زیست« هریک با نُه زیست بوم پایدار، عمده ترین 

نشانگرها در راهبرد رفتارمحور در کشورهای درحال توسعه است. 

الگوهای  بررسی  و  کشف  به منظور  پژوهش،  این  محققان 
محصور موجود در زیست بوم های پایدار کشورهای درحال توسعه 
مبتنی بر  نمودارهایی  توسعه یافته،  کشورهای  با  آن  مقایسه  و 
دو محور افقی )زمان تأسیس زیست بوم های پایدار( و عمودی 
)راهبردها/نشانگرهای حاصل از تحلیل محتوای کیفی پژوهش 
حاضر( تدوین و سپس، الگوی زیست بوم های پایدار کشورهای 

کشور سال تأسیسزیست بوم پایدارردیف
وب سایت مطالعه شدهدرحال توسعه

15Crystal Waters1988استرالیا
www.crystalwaters.org.an
http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

16Torri Superiore1989ایتالیا
www.torri�superiore.org
http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

17Ithaca1990ایاالتمتحده
www.ecovillageithaca.org
http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

18Earthaven1994ایاالتمتحده
www.earthaven.org

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

19Forum Vauban1994آلمان
www.forum�vauban.de

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

20Fuji Eco Park2000ژاپن
www.ceciliamacaulay.com.au

www.permaculturess.com
http://gen.ecovillage.org

21BedZED2002انگلستان

www.bioregional.com
https://en.wikipedia.org
http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

22Kibbutz Lotan2004اسرائیلwww.kibbutzlotan.com
http://gen.ecovillage.org

23Aldinga Art2005استرالیاwww.aldingaartsecovillage.com.au
http://gen.ecovillage.org

24 Crossroads
 Medieval V.2007استرالیاwww.crossroads.org.au

http://gen.ecovillage.org

25Earth Song2008نیوزیلند
www.earthsong.org.nz

http://gen.ecovillage.org
www.ecovillageroad.eu

»شهرزاد بارانی و همکاران. الگوی پیشنهادی توسعه زیست بوم های پایدار در ایران، مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی وب سایت های زیست بوم های پایدار جهان«



14

فصلنامه پژو  هش های روستاییبهار 1396. دوره 8. شماره 1

جدول 2. راهبردها و نشانگرهای استخراج شده )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

زیست بوم های پایدار حمایت کننده از زیرمقوله/نشانگر
مقوله در کشورهای درحال توسعه

فراوانی 
منابع

زیست بوم های پایدار حمایت کننده از مقوله در 
کشورهای توسعه یافته

فراوانی 
منابع

فناوری محور)مقوله/راهبرد(

منابعانرژیتجدیدپذیر

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Govardhan,

 Hamro Gaun, Serene, New
Oasis for Life

7

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Crystal Waters, Torri

 Superiore, Ithaca, Earthaven, Forum
 Vauban, Fuji Eco Park, BedZED, Aldinga
 Art, Earth Song, Crossroads Medieval

Village

13

CHP1سیستم �-Sirius, Forum Vauban, BedZED3

طراحیخورشیدی
غیرفعال

 Auroville, Govardhan, Hamro
 Gaun, New Oasis for Life4

 Sirius, Findhorn, Crystal Waters, Ithaca,
 Earthaven, Forum Vauban, Fuji Eco Park,

 BedZED, Kibbutz Lotan, Earth Song,
Crossroads Medieval Village

11

Forum Vauban, Crossroads Medieval -�طراحیانرژیبهعالوه2
Village2

کاربردوسایلانرژی
,Tlholego, Lynedoch2 Sirius, Findhorn, Crystal Waters, Ithacaکارآمد

Forum Vauban, Fuji Eco Park, BedZED7

بازیافتوتصفیه
فاضالبمحلی

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Govardhan,

Hamro Gaun, Ecoashram
6

 Findhorn, Crystal Waters, Torri
 Superiore, Earthaven, Forum Vauban,
 Fuji Eco Park, Earth Song, Crossroads

Medieval Village

8

جمعآوریآبباران
 Auroville, Tlholego,

 Lynedoch, Hamro Gaun,
Serene

5

 Findhorn, Crystal Waters, Torri
 Superiore, Ithaca, Earthaven, Forum

 Vauban, Fuji Eco Park, Aldinga Art, Earth
Song, Crossroads Medieval Village

10

بازیافتوتفکیکزبالهها
 Auroville, Tlholego,

 Lynedoch, Govardhan,
Hamro Gaun, Serene

6

 Sirius, Findhorn, Crystal Waters, Torri
 Superiore, Ithaca, Earthaven, Forum
 Vauban, Fuji Eco Park, Earth Song,

Crossroads Medieval Village

10

طراحیپِرماکالچر
 Auroville, Tlholego, Pun Pun,
 Big Stone, Serene, New Oasis

for Life, Ecoashram
7

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Crystal Waters, Torri

 Superiore, Ithaca, Earthaven, Forum
 Vauban, Fuji Eco Park, Kibbutz Lotan,

Aldinga Art, Earth Song

12
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زیست بوم های پایدار حمایت کننده از زیرمقوله/نشانگر
مقوله در کشورهای درحال توسعه

فراوانی 
منابع

زیست بوم های پایدار حمایت کننده از مقوله در 
کشورهای توسعه یافته

فراوانی 
منابع

اقتصادپایدارمحلی

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Govardhan,

 Eco Truly Park, Pun Pun,
Ecoashram

7

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Crystal Waters, Torri

 Superiore, Ithaca, Forum Vauban, Fuji
 Eco Park, Kibbutz Lotan, Aldinga Art,

Earth Song, Crossroads Medieval Village

12

طراحیاقلیمی

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Govardhan,
 Eco Truly Park, Serene,

Ecoashram

7

 Sirius, Findhorn, Crystal Waters, Torri
 Superiore, Ithaca, Earthaven, Forum
 Vauban, Fuji Eco Park, Kibbutz Lotan,
 Aldinga Art, Earth Song, Crossroads

Medieval Village, BedZED

13

رفتارمحور )مقوله/راهبرد(

حملونقلعمومی
وپیادهرویو
دوچرخهسواری

 Auroville, Govardhan2

 Findhorn, Torri Superiore, Ithaca,
 Earthaven, Forum Vauban, Fuji Eco

 Park, BedZED, Aldinga Art, Earth Song,
Crossroads Medieval Village

10

موادومصالحدوستدار
محیطزیست

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Govardhan,

 Eco Truly Park, Pun Pun,
 Serene, New Oasis for Life,

Ecoashram

9

 Sirius, Findhorn, Crystal Waters, Torri
 Superiore, Ithaca, Earthaven, Forum
 Vauban, Kibbutz Lotan, Aldinga Art,

Earth Song

10

خودکفاییدرتولیدمنابع
غذایی

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Eco Truly Park,
 Govardhan, Hamro Gaun,
Pun Pun, New Oasis for Life

8

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Crystal Waters, Torri

 Superiore, Ithaca, Earthaven, Forum
 Vauban, Fuji Eco Park, BedZED, Kibbutz
 Lotan, Aldinga Art, Crossroads Medieval

 Village, Earth Song

14

حفظاکوسیستمهای
محلیوبومی

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Eco Truly Park,

 Govardhan, Big Stone, New
Oasis for Life

7

 Homeland Foundation, Sirius, Torri
 Superiore, Ithaca, Earthaven, Fuji Eco

 Park, Aldinga Art, Crossroads Medieval
Village

8

بازسازیمعماریبومی/
احیایجنگلهاوپوشش

گیاهی
Auroville, Serene2

 Homeland Foundation, Sirius, Crystal
 Waters, Torri

 Superiore, Earthaven, Aldinga Art,
Crossroads Medieval Village

7

تولیدمحصوالت
ارگانیک

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Eco Truly Park,
 Govardhan, Hamro Gaun,

 Pun Pun, Serene, New Oasis
for Life

9

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Crystal Waters, Torri

 Superiore, Ithaca, Earthaven, Fuji Eco
Park, Kibbutz Lotan, Aldinga Art

10

غذاهایمحلیو
روشهایدرمانیسنتی

وگیاهی

 Auroville, Hamro Gaun, New
Oasis for Life3Earth Song1

برگزاریوتقدس
جشنهاوآیینهاو

مراسمها

 Auroville, Tlholego,
 Govardhan, Hamro Gaun,

New Oasis for Life
5 Sirius, Findhorn, Crystal Waters, Ithaca,

Earthaven, Crossroads Medieval Village6

هماهنگیفضاباطبیعت
 Tlholego, Govardhan, Big

 Stone, Serene, New Oasis for
Life, Ecoashram

6

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Crystal Waters, Torri

 Superiore, Ithaca, Earthaven, BedZED,
Crossroads Medieval Village, Earth Song

10

»شهرزاد بارانی و همکاران. الگوی پیشنهادی توسعه زیست بوم های پایدار در ایران، مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی وب سایت های زیست بوم های پایدار جهان«



16

فصلنامه پژو  هش های روستاییبهار 1396. دوره 8. شماره 1

درحال توسعه و توسعه یافته را شناسایی و طراحی کردند. الگوها/
شد؛  ترسیم  پیوستاری  به صورت  عمودی  محور  در  نشانگرها 
به گونه ای که دریک سو راهبردهای فناوری محور و درسوی دیگر، 
راهبردهای رفتارمحور ارائه شد. در محور افقی نیز، مخفف اسامی 
زیست بوم های پایدار و سال شکل گیری آن ها به ترتیب از قدیم به 

جدید و کشورهای مرتبط درج شد )تصاویر شماره 1 و 2(. 

براساس تصاویر شماره 1 و 2، الگوی کشورهای درحال توسعه 
درطول زمان به سمت راهبرد رفتارمحور و در کشورهای توسعه یافته، 
به سمت راهبرد فناوری محور حرکت کرده است. براساس نتیجه 
تحلیل محتوا در تصویر شماره 1، کشور آلمان در بین کشورهای 

توسعه یافته در توسعه زیست بوم پایدار خود، بیشترین تمرکز را بر 
راهبرد فناوری محور با ده نشانگر و کمترین تمرکز را بر راهبرد 
رفتارمحور با سه نشانگر داشته است. این موضوع باتوجه به اینکه 
به شمار  جهان  کشورهای صنعتی  پیشرفته ترین  از  یکی  آلمان 

(Analytical Agency of Iran, 2014). می آید، امری بدیهی است

نیز  انگستان  و  ژاپن  پایدار  زیست بوم های  درباره  امر  این 
است.  توجیه کردنی  فناوری و صنعتی آن ها،  پیشینه  باتوجه به 
انسانی )2015(  توسعه  ازنظر شاخص  اینکه  باتوجه به  استرالیا 
رتبه درخورتوجهی در میان کشورهای توسعه یافته  دارد، تکیه 
بر راهبرد رفتارمحور درکنار راهبرد فناوری محور را در دستورکار 
توسعه زیست بوم های پایدار خود قرار داده است. در تصویر شماره 

تصویر 1. الگوی زیست بوم های پایدار کشورهای توسعه یافته )منبع: یافته های 
تحقیق، 1395(

تصویر 2. الگوی زیست بوم های پایدار کشورهای درحال توسعه )منبع: یافته های 
تحقیق، 1395(

زیست بوم های پایدار حمایت کننده از زیرمقوله/نشانگر
مقوله در کشورهای درحال توسعه

فراوانی 
منابع

زیست بوم های پایدار حمایت کننده از مقوله در 
کشورهای توسعه یافته

فراوانی 
منابع

سرمایهاجتماعی

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Eco Truly Park,
 Govardhan, Hamro Gaun,
 Pun Pun, Big Stone, New
Oasis for Life, Ecoashram

9

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Crystal Waters, Torri

 Superiore, Ithaca, Earthaven, Forum
 Vauban, Fuji Eco Park, BedZED, Kibbutz
 Lotan, Aldinga Art, Crossroads Medieval

Village

13

,Auroville, Eco Truly Park سالمتروحیوجسمی
Govardhan, Ecoashram4Crossroads Medieval Village, Earth Song2

حکمرواییمناسب
)تصمیمگیریمبتنیبر

اجماع(

 Auroville, Lynedoch, Eco
 Truly Park, Govardhan, New

Oasis for Life, Ecoashram
6

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Torri Superiore, Ithaca, Earthaven,

BedZED, Aldinga Art
8

آموزشرفتارهایپایدار

 Auroville, Tlholego,
 Lynedoch, Eco Truy Park,
 Govardhan, Hamro Gaun,

 Pun Pun, Big Stone,
 Serene, New Oasis for Life,

Ecoashram

11

 Homeland Foundation, Sirius, Findhorn,
 Torri Superiore, Ithaca, Forum Vauban,
 Fuji Eco Park, Kibbutz Lotan, Crossroads

Medieval Village

9

 1. Combined Heat and Power  2. Plus Energy
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1، قرارگیری زیست بوم های پایدار استرالیا عموماً در حدمتوسط 
پیوستار راهبردها مشاهده می شود. 

در بین کشورهای درحال توسعه، هندوستان در حوزه فناوری 
 (Analytical Agency of Iran, 2014) در جایگاه سوم جهان قرار دارد
بهره  نیز  خود  پایدار  زیست بوم های  توسعه  برای  فناوری  از  و 
می گیرد. بااین حال، این امر به غفلت این کشور از رویکردهای 
رفتاری و آموزشی پایداری در توسعه آن ها منجر نشده است. 
این کشور زیست بوم های پایدار بسیار بزرگی ازجمله اورو ویل 
پایدار )2015(،  براساس شبکه جهانی زیست بوم های  دارد که 
تاکنون بسیار موفق عمل کرده است. بنابراین، نمی توان توسعه 

زیست بوم های پایدار را به پیشرفت فناوری کشورها نسبت داد.

در آفریقای  جنوبی روند مذکور با کمی انحراف مواجه بوده و 
راهبرد فناوری محور آن، به ویژه در زیست بوم پایدار تولِگو، بر راهبرد 
رفتارمحور در توسعه پایدار برتری یافته است. هرچند این برتری 
با نُه نشانگر از یازده نشانگر، در راهبرد فناوری محور محسوس 
همکاری های  افزایش  به  بتوان  را  امر  این  دلیل  شاید  نیست. 

.(Masters, 2014) اتحادیه اروپا با آفریقای جنوبی نسبت داد

اخیر،  مقایسه  و  گفته شده  محتوای  تحلیل  نتایج  باتوجه به 

در  ایران  پایدار  زیست بوم های  توسعه  برای  شماتیک  الگویی 
این پژوهش طراحی شده است )تصویر شماره 3(. در این الگو 
مسیرهای دستیابی به توسعه، با نردبان هایی از نشانگرها به هدف 
پایدار  زیست بوم  توسعه  درواقع،  که  است  شده  ترسیم  اصلی 
محسوب می شود. در ایران، اولویت بندی برنامه ریزی های توسعه 
مسیرهای  با  نشانگرها  این  مبتنی بر  باید  پایدار  زیست بوم های 
سرمایه   تقویت  و  پایداری  رفتارهای  آموزش  مانند  کوتاه تر، 
اجتماعی باشد. براساس این الگو، مسیر دستیابی به این توسعه در 
ایران ازطریق اتخاذ راهبردهای فناوری محور طوالنی تر خواهد بود؛ 
ازاین رو، تقویت آن ها در اولویت قرار ندارد؛ اما می تواند به صورت 
در  شود.  گرفته  پیش  رفتارمحور  راهبردهای  ارتقای  با  موازی 
الگوی پیشنهادی، درامتدادبودن راهبردها حول یک چرخه )ُکره( 
این موضوع را القا می کند که برای تمرکز موازی در راهبردهای 
فناوری محور درکنار رفتارمحور، باید بومی سازی و سپس کاربرد 

آن ها پیش گرفته شود )تصویر شماره 3(. 

الگوی پیشنهادی این پژوهش، نه تنها از ویژگی بومی بودن و 
محلی و منطقه ای عمل کردن و انعطاف پذیری به دلیل ماهیت 
به  تعمیم  قابلیت  بلکه  است؛  برخوردار  پایدار  زیست بوم  اصلی 
از سرمایه ها  بهره گیری  بر  دارد؛ چراکه  را  ایران  مناطق  بیشتر 

خودکفاییدرتولیدطراحیاقلیم

موادومصالح
دوستدارمحیطزیست

تولیدمحصولارگانیک

سرمایهاجتماعی

آموزشرفتارپایدار

منابعانرژیتجدیدپذیر

اقتصادپایدارمحلی

Permaculture

تصویر 3. الگوی پیشنهادی توسعه زیست بوم های پایدار در ایران )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

حور
یم

اور
دفن

هبر
را

حور
رم
رفتا

رد
اهب
ر
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و فناوری های سازگار با محل، در پیوند با الگوهای اجتماعی و 
رفتاری و فرهنگی بومی تأکید دارد.

بحث و نتیجه گیری

پایدار در  الگوهای توسعه زیست بوم های  در پژوهش حاضر، 
کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته جهان با رویکرد تحلیل 
محتوای استقرایی وب سایت ها بررسی شد. این موضوع نشان داد 
برای کشورهای توسعه یافته که سردمدار اصلی این راه محسوب 
و  اروپا  قاره های  در  پایدار،  زیست بوم های  عمده  و  می شوند 
آمریکای شمالی قرار دارد (Wagner, 2012)، این حرکت مبتنی بر 
بهره گیری بیشتر از راهبردهای فناوری محور بوده است. این در 
حرکِت  الگوی  درحال توسعه،  کشورهای  برای  که  است  حالی 
مبتنی بر نتایج پژوهش حاضر، روندی رفتارمحور را نشان می دهد.

در توضیح باید اشاره کرد که برخی از اندیشمندان و مسئوالن 
و بیشتر مردم جهان، جامعه های صنعتی غربی را به عنوان الگوی 
به هرصورت  نیز  دیگران  که  می خواهند  و  پذیرفته اند  پیشرفت 
 (Hamzei بدان برسند. این تصور از مکتب »نوسازی« برخواست
(Fazelbeygi, 2011a & ولی تنها مدت زمان کوتاهی بدون مشکل 

بود. اندیشمندان اروپایی به این مهم رسیده اند که الگوی توسعه 
مبتنی بر نوسازی، سرنوشتی کابوس وار را برای نسل های آینده 
به بار خواهد آورد و گسترش صنعت و فناورِی بدون بومی سازی 
 (Hamzei & Fazelbeygi, را نمی توان تنها میزاِن سنجش پذیرفت
.(2011a بنابراین، بسیاری از کشورهای توسعه یافته به دنبال راه حل 

جایگزین برای حذف یا تعدیل این عوامل صنعتِی به ظاهر عامل 
پیشرفت، به »زیست بوم های پایدار« روی آورده اند. براساس نتایج 
پژوهش حاضر، آن ها در این مسیر از داشته های خود، مانند صنعت 
و فناوری که حاصل حرکت این جوامع به سمت توسعه با روند 
خطی اقتصادی است، برای تغییر این مسیر تخریبی بهره برده اند. 

ایران ازجمله کشورهای درحال توسعه است که با ناهنماهنگی در 
برنامه های توسعه، به ویژه توسعه پایدار روستایی، و تناسب نداشتن 
 (Oliaei فناوری های وارداتی با توان و فرهنگ مردمش مواجه است
(Karimian, 2011 &. در چنین کشوری، ضعف نظریه ای و کمبود 

الگوی عملی مناسب برای توسعه پایدار به صورت عام و توسعه 
پایدار روستایی به صورت خاص همواره دغدغه بوده و توجه و 
 (Kalantari, Asadi, را جلب کرده است تالش دولت های متعدد 
(ShabanaliFami, & Chubchyan, 2007. دولت یازدهم اعتقاد دارد 

که توسعه به صورت بومی، باید در رده های منطقه ای و محلی 
 (Rahmani Fazli, 2015). باشد  محیطی  توان های  راستای  در  و 
بااین حال، باید اشاره کرد که کشور ایران درمقایسه با کشورهای 
صنعتی اروپایی، برای رسیدن به توسعه پایدار در جایگاه بهتری 
قرار دارد. از همه مهم تر این است که هزینه هنگفت کنارزدن 
پیشرفته  فناوری های  هدف  تغییر  و  صنعتی  زیرساخت های 
صنعتی خود به فناوری های سبز و دوستدار محیط زیست را ندارد. 

باوجوداین، از ثروت های عظیم انسانی و دانش بومی برخوردار است 
و ازنظر شاخص های توسعه انسانی )2015(، رتبه درخورتوجهی 
در بین کشورهای درحال توسعه دارد که به وسیله آن ها می تواند 

.(Hamzei & Fazelbeygi, 2011b) به دستاوردهای باشکوهی برسد

الگوهای  ایجاد  زمینه  در  ایران  گام  نخستین  براین اساس، 
پایدار ویژه بوم ها و مناطق روستایی به عنوان جوامع پایه ای خود، 
برخورداری از راهبردهای رفتارمحور خواهد بود. در این زمینه، 
دیدگاه های متفاوتی وجود دارد: برخی آن را هدف و برخی دیگر 
اثربخشی  مهم  نکته  ابزاری،  دیدگاه  در  می شمارند.  ابزار  را  آن 
نیروی انسانی بر محیط زندگی برای رسیدن بـه استانداردهای 
کیفی و کّمی پایداری در بهتر انجام دادن فعالیت های دوستدار 
محیط زیست است. در دیدگاه هدفمندی، توسعه انسانی یا سرمایه 
انسانی، به نوعی به توانمندسازی نیروها برای کیفیت بهتر زندگی 
فردی و اجتماعی مربوط می شود(Ketabi, 2012) . ازاین  رو، خواه در 
قالب هدف و خواه ابزار، باتوجه به رشد و پیشرفت فناوری در جهان 
و این موضوع که بخش بزرگی از این فناوری ها در ایران وارداتی 
است(Nad, 2006) ، بهره گیری از الگویی که مبتنی بر دانش بومی 
کشور و سرمایه های انسانی و اجتماعی آن باشد، بهترین روند در 

مسیر توسعه زیست بوم های پایدار این مرزوبوم خواهد بود. 

براساس الگوی پیشنهادی، آموزش رفتارهای پایداری مهم ترین 
اولویت توسعه زیست بوم های پایدار برای ایران است. تجربه جهانی 
نشان می دهد که زیست بوم های پایدار بالغ، معموالً تمایل دارد که 
دانش خود را به افراد و جوامع بزرگ تر منتقل کند. این کار به 
اشکال گوناگون انجام می شود؛ ازجمله راه اندازی وب سایت های 
فعال و نشریه ها و همکاری با دانشگاه ها در کارآموزی و خدمات 
 (Loezer, مشاوره ای یا رویدادهای اجتماعی و فرهنگی گوناگون
.(Cohen, 2010; Irrgang, 2005; Giani, 2011 ;2011 این فرصت های 
پایدار  زیست بوم های  بین  ارتباط  برقراری  موجب  آموزشی، 
تجربه  و  بومی  دانش  تبادل  و  تعامل  ایجاد  و  و جوامع سنتی 
بین مردم می شود (Carroll, 2010). در بسیاری از مطالعات نیز، 
زیست بوم های پایدار به عنوان »آزمایشگاه زنده پایداری« توصیف 

 (Zamchevska, 2013; Loezer, 2011; Cohen, 2010). شده است

موضوع مهم دیگر در الگوی پیشنهادی، تقویت سرمایه های 
اجتماعی است که نقش مهمی در توسعه جوامع پایدار ایفا می کند 
(Williams, 2005; Newman & Dale, 2005; Lehtonen, 2004)؛ 

یعنی بدون وجود ارزش های اجتماعی و فردی، از چشم اندازها 
و زیستگاه های پایدار سوءاستفاده یا طراحی و توسعه پایداری 
آن ها با شکست مواجه می شود (Loezer, 2011). بنابراین، می توان 
ادعا کرد که عناصر سرمایه های اجتماعی همچون اقدام جمعی، 
مشارکت، اتحاد و امنیت، پایه و اساس پایداری اکولوژیکی نیز 
به شمار می آید. در بسیاری از مطالعات، از زیست بوم های پایدار 
(Mycha�به عنوان نشانگرهایی در توصیف جوامع پایدار یاد کرده اند 

(jluk, 2014; Cohen, 2010. جوامع روستایی ایران نیز نسل هاست 
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که گنجینه باارزشی از چنین سرمایه هایی را با خود حفظ و در 
عصر حاضر، ارزش تقویت را بیش از پیش درک می کند. 

ایران نیز  از دیگر رویکردهای زیست بوم های پایدار که برای 
پیشنهاد می شود، بهره گیری از تولید محصوالت ارگانیک است که 
در برخی از مطالعات زیست بوم های پایدار، در توصیف این جوامع 
 (Zamchevska, 2013; Irrgang, 2005; Giani, بدان اشاره شده است
بالقوه ای  توان های  ارگانیک،  کشت  توسعه  ازنظر  ایران   2011).

دارد که درصورت توجه به آن ها، می تواند در این زمینه بسیار 
پیشرفت کند. مهم ترین این توان ها عبارت است از:  کوچک بودن 
اندازه مزارع کشاورزی، بهره مندی از نیروی کار ماهر، وجود توان 
بالقوه در زمینه تولید برخی محصوالت ارگانیک و افزایش تمایل 
. (Abdullahi, 2008)مصرف کنندگان به استفاده از محصوالت سالم

طرح بندی، منظره سازی، مکان گذاری و طراحی کلی روستاهای 
بالقوه منطبق با شرایط میکرواقلیم، می تواند در میزان مصرف انرژی 
 . (Jabareen, 2006)و بقای بیشتر زیست بوم پایدار نقش داشته باشد
برای نمونه، در زیست بوم پایدار توری سوپریِیر22 در ایتالیا، خانه ها 
را با مصالح طبیعی و در سطوح شیب دار ساخته اند و بدین ترتیب 
روستای اکولوژیکی پایا را در شیبی تند، به خوبی با طبیعت و اقلیم 
سازگار کرده اند (Giani, 2011). برخی مطالعات زیست بوم های پایدار 
جهان نیز به ویژ گی طراحی متناسب با اقلیم و کاربرد مصالح بومی 
اشاره کرده اند که لزوم توجه به بهبود طراحی اقلیمی و مصالح 
بومی را در نوسازی و بازسازی بافت روستایی ایران خاطرنشان 
می سازد .(Loezer, 2011; Cohen, 2010) نتایج نشان می دهد که 
اقتصاد محلی پویا نیز، جزء جدایی ناپذیر جامعه پایدار و نشانگر 
 (Mapes & Wolch, اصلی در خوداتکایی زیست بوم های پایدارست
(2011؛ اما این امر در بین جوامع متفاوت بوده؛ زیرا به سرمایه های 

 .(Princr, 2010)دردسترس وابسته است

زیستگاه های پایدار مانند زیست بوم های پایدار، بر اهمیت توجه 
و مراقبت از طبیعت به عنوان عنصر اصلی توسعه پایدار تأکید 
در این راستا،   .(Williams, 2005; Bridger & Luloff, 2001) می کند 
به طور خودآگاه یا ناخودآگاه از برخی اصول پِرماکالچر23 پیروی 
نظام های  دانش  آن  با  که  است  رویکردی  پِرماکالچر،  می کنند. 
طبیعی محیط زیست با دانش بشری ترکیب می شود. مهم ترین 
اصول دوازده گانه آن با سه هدف مراقبت از زمین و مراقبت از 
انسان و تسهیم عادالنه، عبارت است از: تولیدنکردن زباله، طراحی 
. (Irrgang, 2005)الگوها با جزئیات، استفاده خالقانه و پاسخ به تغییر

در طراحی و توسعه جوامع پایدار، باید مبحث انرژی را نیز 
مدنظر قرار دارد. دراین راستا، بهبود و گسترش فناوری ها و منابع 
انرژی تجدیدپذیر، در مصرف انرژی و ایجاد جوامع پایدارتر نقش 
دارد (Zamchevska, 2013; Loezer, 2011). بااین حال بهره گیری از 

22. Torri Superiore
23. Permaculture

این فناوری ها، به تحقیقات زمینه یابی و بومی سازی با فرهنگ و 
شرایط اقلیمی و معیشتی روستاهای ایران نیاز دارد.

در  پژوهش  پیشنهادی  الگوی  از  بهره گیری  افزون بر 
برنامه ریزی های توسعه روستایی برای دستیابی به زیست بوم پایدار، 
توصیه های مهم زیر نیز به عنوان پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر به 

برنامه ریزان و متولّیان و محققان توسعه روستایی داده می شود:

1. انجام تحقیقات وسیع و عمیق در مناطق روستایی ایران 
بومی  به منظور شناخت و جمع آوری و تحلیل تجربه و دانش 
مفید برای توسعه پایدار زیستگاه ها و سپس طراحی آموزش های 
گسترده برای دیگر مناطق روستایی براساس نقش روستاییان 
یا صاحبان دانش بومی به عنوان تسهیلگر یا آموزشگر به منظور 
تشویق و ترویج یکپارچگی دانش بومی و راهبردهای مشارکتی 

در برنامه ریز ی های توسعه؛

روستایی،  سکونتگاه های  نوسازی  و  بازسازی  و  توسعه   .2
منطبق با شرایط اقلیمی و بومی منطقه با کاربرد شیوه ها و مصالح 
و طراحی بومی و سبز و پایدار به منظور تالش در به حداقل رساندن 
آثار مخرب تقلید کورکورانه از ظواهر شهری نامناسب در تولید 

مسکن روستایی و برهم زدن تعادل بافت بومی پایدار روستایی؛

یارانه،  پرداخت  همچون  آموزشی،  و  دولتی  حمایت های   .3
بلندمدت، معرفی نمونه های روستایی موفق و ساخت  وام های 
مراکز تحقیقاتی ترویجی و آموزشی برای پیشبرد تقویت و ارتقای 

تولید محصوالت ارگانیک و مصرف غذاهای سالم؛

4. تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی روستایی افزون بر فعالیت های 
کشاورزی، ازطریق تأکید بر فعالیت های اقتصادی غیرزراعی، شامل 
راه اندازی کسب وکارهای  تبدیل و فرآوری محصوالت کشاورزی، 

کوچک، بوم گردشگری، صنایع دستی و راه اندازی بازارهای محلی؛

5. بررسی توان های منطقه ای، جست وجو، تطبیق و بومی سازی 
فناوری های انرژی های تجدیدپذیر مناسب منطقه، مکان یابی برای 
جای گذاری درست این فناوری ها و سپس فرهنگ سازی به منظور 

بهره برداری درست از آن ها.

تشکر و قدردانی

این مقاله از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم شهرزاد بارانی 
در گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی گرفته شده است.

»شهرزاد بارانی و همکاران. الگوی پیشنهادی توسعه زیست بوم های پایدار در ایران، مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی وب سایت های زیست بوم های پایدار جهان«
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