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محیط زیست و جوامع محلی
حوریه صباغیان

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

حفــظ محیــط زیســت وظیفــه تک تــک مــردم کشــور، همــه 
ــه ی  ــی و هم ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــازمان ها و نهاد ه س
ــظ  ــد. حف ــی می کنن ــور زندگ ــه در کش ــت ک ــانی اس کس
محیــط زیســت اتفــاق نمی افتــد مگــر آنکــه همــه بــا هــم 
ــاش  ــت ت ــن امان ــظ ای ــرای حف ــوند و ب ــه کار ش دســت ب
کننــد. بــرای اینکــه ایــن امــر اتفــاق بیفتــد، الزم اســت کــه 
مــردم نســبت بــه آنچــه کــه امــروز انجــام می دهنــد، واقــف 
ــدگان  ــوارد از تهدید کنن ــیاری از م ــع در بس ــوند و در واق ش

محیــط زیســت بــه حافظــان محیــط زیســت تبدیــل شــوند. 
ــظ  ــا حف ــتند و ب ــت هس ــی از طبیع ــود بخش ــان ها خ انس
ــن  ــالم و ام ــی س ــرد؛ زندگ ــع می ب ــن کار نف ــت، از ای طبیع
ــی  ــگاه حفاظت ــت. ن ــت اس ــظ طبیع ــرو حف ــان ها درگ انس
ــگاه  ــون ن ــور تاکن ــت کش ــط زیس ــازمان محی ــل س در داخ
ــه  ــگاه ب ــن ن ــد ای ــا بای ــت ام ــوده اس ــرف ب ــی ص حفاظت
نگاهــی مردمــی تغییــر پیــدا کنــد کــه بتوانــد مشــارکتی بــه 

نگهــداری محیــط زیســت پرداخــت.

کــره زمیــن بــا قدمتــی در حــدود پنــج میلیــارد ســال بعــد 
ــم خلقــت به وقــوع پیوســت  از انفجــار عظیمــی کــه در عال
ماننــد یــک کــره آتشــین پدیــدار شــد )گلــکار،1382( .بیــش 
ــدن  ــرد ش ــا س ــا ب ــید ت ــول کش ــال ط ــارد س ــک میلی از ی
ــانه های  ــی، نش ــره خاک ــن ک ــته در دل ای ــای برخاس گازه
اولیــن  آمــدن  به وجــود  بــا  و  گــردد  نمــودار  حیــات 
گونه هــای تــک ســلولی زندگــی در آن جریــان یافــت. 
بــه تدریــج در گــذر زمــان انــواع متنــوع گیاهــان، حشــرات، 
ــره  ــدگان و غی ــدگان، پرن ــا، خزن ــتان، ماهی ه ــخت پوس س
ــوع در  ــن تن ــده شــدند و ای ــف پراکن در زیســتگاه های مختل
کنــار تعادلــی کــه در ایــن گونه هــا در شــرایط زیســتی خــود 
ــه محیطــی  ــت را ب ــراخ طبیع ــان ف ــد، دام ــود آوردن ــه وج ب
ــدا  ــدل کــرد؛ انســان ها کــه در ابت ــات ب ــرای حی ــن ب مطمئ
همپــا بــا دیگــر گونه هــا در جهــت ایجــاد تــوازن در طبیعــت 
ــک  ــای کوچ ــال در گروه ه ــالیان س ــتند و س گام برمی داش
ــاش  ــرار مع ــردآوری خــوراک و شــکار ام ــا گ کوچ نشــین، ب
می نمودنــد، بــه نــاگاه همچــون دایناســور ها داعیــه ی 
برتــری بــر طبیعــت آن هــا را مجــاب کــرد تــا بــرای رســیدن 
ــر آنچــه  ــان را مســخر خــود ســازند و ه ــه آســایش، جه ب
ــزار و  ــا توســعه ی اب مطلــوب طبــع اســت انجــام دهنــد و ب
امکانــات زیســتی کــه در جهــت رفــاه هــر چــه بیشــتر انجام 
Le�،(  می گرفــت، خــود را بــه حاکــم جهــان تبدیــل نماینــد

ــان دوران،  ــدن بشــر از هم ــای تم neski, 1996(. فعالیت ه
تاثیــرات ســوئی را بــه محیــط زیســت تحمیــل کــرده اســت 
بنابرایــن بایــد از ایــن امــکان جلوگیــری کــرد کــه صدمــه 
بــه محیــط زیســتی کــه بشــر، بقــا و حیــات خــود را مرهــون 
ــود  ــی وج ــه جــای جبران ــه نقطــه ای برســد ک آن اســت، ب
ــی بشــر بیــش  ــای کنون ــد در دنی نداشــته باشــد.بدون تردی
ــرده  ــط زیســت پی ب ــت محی ــه اهمی ــان دیگــر ب ــر زم از ه
ــی  ــد )جمال ــداری از آن می باش ــت و نگه ــال حفاظ و به دنب
ــم،  ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــت دس ــذا جه ــروی، 1395(ل و خس
مشــارکت جوامــع مختلــف از جملــه جوامــع محلــی امــری 

اجتنــاب ناپذیــر اســت.

محیط زیست چیست؟
محیــط زیســت بــه همــه محیط هایــی کــه در آن هــا 
از  زندگــی جریــان دارد، گفتــه می شــود. مجموعــه ای 
عوامــل فیزیکــی خارجــی و موجــودات زنــده کــه بــا هــم در 
ــر  کنــش هســتند محیــط زیســت را تشــکیل می دهنــد و ب

ــد. ــر می گذارن ــودات تأثی ــار موج ــو و رفت ــد و نم رش
محیــط زیســت عبــارت ترکیبــی از دانش هــای متفــاوت در 
ــم اســت کــه شــامل مجموعــه ای از عوامــل زیســتی و  عل
محیطــی در قالــب محیــط زیســت و غیــر زیســتی( فیزیکی، 
شــیمیایی( اســت کــه بــر زندگــی یــک فــرد یــا گونــه تأثیــر 
ــف  ــن تعری ــروزه ای ــرد. ام ــر می پذی ــذارد و از آن تأثی می گ
غالبــاً بــه انســان و فعالیت هــای او مرتبــط می شــود و 
می تــوان محیــط زیســت را مجموعــه ای از عوامــل طبیعــی 
کــره زمیــن، همچــون هــوا، آب، اتمســفر، صخــره، گیاهــان 
ــرد  ــه ک ــد خاص ــه می کنن ــان را احاط ــه انس ــره، ک و غی
)روانشــادنیا، 1392( .تفــاوت محیــط زیســت بــا طبیعــت در 
ایــن اســت کــه تعریــف طبیعــت شــامل مجموعــه عوامــل 
ــراً  ــه منحص ــود ک ــتی می ش ــر زیس ــتی و غی ــی، زیس طبیع
ــط  ــارت محی ــه عب ــی ک ــوند، در حال ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــان و  ــان انس ــای می ــه برهم کنش ه ــه ب ــا توج ــت ب زیس

ــود ــف می ش ــر توصی ــدگاه بش ــت و از دی طبیع
تاثیرات انسان بر محیط زیست: 

انســان در طــول حضــور کوتاهــش در طبیعــت، بــه دنبــال 
عملکــرد ســودجویانه و تــا حــدودی ناآگاهانــه خــود، 
جهــان و موجــودات آن را تحــت فشــار شــدیدی قــرار 
ــوان  ــه عن ــر را ب ــان بش ــان و محقق ــروزه کارشناس داد. ام
زیســت  تغییــر محیــط  و  بزرگتریــن عامــل تخریــب 
ــوی  ــام را الگ ــن اته ــی ای ــت اصل ــد و عل ــرح می نماین مط
ــد )رحیمــی،  نادرســت مصــرف و ســبک زندگــی او می دانن
1388(. در واقــع رابطــه انســان و محیــط زیســت بــا 
ــتفاده  ــورد اس ــای م ــان و تکنولوژی ه ــی انس ــد تکامل رون
ــان در روزگاران  ــه انس ــی ک ــرده، در حال ــر ک ــا تغیی او کام
ــط ــر محی ــت تاثی ــه تح ــان اولی ــوص انس ــته و بخص گذش
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پیرامــون خــود بــود، امــروزه ایــن انســان اســت کــه محیــط 
را تحــت تاثیــر رفتار هــا و کردار هــای خــود قــرار داده 

ــروی، 1395(. ــت)جمالی و خس اس

نقش جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست
ــه  ــت ک ــمندی اس ــگان ارزش ــت رای ــت موهب ــط زیس محی
خداونــد بــه انســانی کــه امــروزه بــا بی توجهــی از آن 
بهره منــد می شــود ارزانــی داشــته اســت.با توجــه بــه اینکــه 
مصــرف صحیــح و دور از اســراف و حفاظــت از محیــط 
زیســت نــه تنهــا بــه عنــوان وظیفــه یــک مســلمان بلکــه 
بــه عنــوان وظیفــه انســانی مطــرح اســت.با توجــه بــه اینکه 
هــر فــردی در جامعــه در بســیاری از مواقــع بطــور مســتقیم 
ــت  ــاط اس ــت در ارتب ــط زیس ــا محی ــتقیم ب ــر مس ــا غی ی
ــط  ــح از محی ــتفاده صحی ــت اس ــراد در جه ــه اف ــوزش ب آم
زیســت و آســیب نرســاندن بــه آن از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت )شــهریاری، 1389(. از طرفــی حــق زندگــی 
در محیــط زیســت ســالم حفاظــت بیشــتر از محیــط زیســت 
را طلــب می کنــد اصــل حفاظــت از محیــط زیســت کــه در 
اعامیــه 19۷2 اســتکهلم مطــرح شــد بــه عنــوان یکــی از 
اصــول اساســی حقــوق بشــر تلقــی می گــردد کــه در اصــل 
اول اعامیــه اســتکهلم مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد. طبــق 
ــد اطاعــات زیســت  ــد و بای ــردم حــق دارن ــن اصــول م ای
ــی اســت  ــات دولت ــار مقام ــه در اختی ــعه ک محیطــی و توس
ــار داشــته باشــند، ایــن اطاعــات شــامل داده هــا و  در اختی
ــر  ــی ب ــر مهم ــال دارد تاثی ــه احتم ــت ک ــی اس فعالیت های
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن اطاع ــذارد و همی ــت بگ ــط زیس محی
ــرار  ــردم ق ــترس م ــد در دس ــت بای ــط زیس ــت محی حفاظ

ــدی،1388(.  ــرد )گل محم گی
ــردم  ــی م ــارکت همگان ــدون مش ــط زیســت ب ــظ محی  حف
و بخــش خصوصــی امکان پذیــر نمی باشــد. مشــارکت 
اجتماعــی یــک داد و ســتد اجتماعــی دو ســویه میــان 
مــردم اســت و بــا قبوالنــدن اندیشــه های مســووالن 
ــه  ــردد ک ــق می گ ــی محق ــاوت دارد و زمان ــت تف باالدس
احســاس  بــه  را  جایــش  بی مســوولیتی  و  بی تفاوتــی 
وابســتگی، هم سرنوشــتی و مســئولیت بدهــد. بررســی های 
روان شــناختی نشــان می دهنــد هــرگاه افــراد فرصــت 
ــر  ــه ب ــد و در تصمیمــی ک ــود را بیابن ــان اندیشــه های خ بی
ــان اثــر میگــذارد شــریک شــوند، نوآفرینــی و  سرنوشــت آن
ــئولیت  ــد و مس ــان می دهن ــود نش ــتر از خ ــی بیش آفرینندگ
در  اجتمــاع  اعضــا  مشــارکت  می پذیرنــد.  را  بیشــتری 
ــاوت در شــخصیت  ــل تف ــه دلی ــط زیســت ب حفاظــت محی
ــب  ــرد و موج ــام می گی ــف انج ــرق مختل ــه ط ــر ب و تفک
ــد کاهــش مصــرف و بهینه ســازی، تفکیــک  ــی مانن اقدامات
مــواد زائــد، کنتــرل آالینده هــای واحد هــای صنعتــی، 

خانگــی و غیــره می شــوند.
اطاع رســانی و آمــوزش مبانــی محیــط زیســت بــه 
گروه هــای هــدف و فرهنگ ســازی حفاظــت از محیــط 
ــودن  ــه و حســاس نم ــف جامع ــرای اقشــار مختل زیســت ب

افــکار عمومــی در مقابــل ایــن جفــای انســان بــه طبیعــت 
ــت. ــگیری اس ــرای پیش ــا ب ــن روش ه ــی از کارآمد تری یک

تغییــر نگــرش و ســبک زندگــی و تغییــر رفتــار مــا بــا محیط 
ــط  ــزون محی ــب روزاف ــد تخری ــد از رون ــز می توان زیســت نی

ــری، 1392( ــد )ناص ــت بکاه زی

نتیجه گیری
ــا در اطــراف مناطــق حفاظــت  ــه در روســتا ها ی ــی ک مردم
شــده زندگــی میکننــد معمــوال از لحــاظ گذرانــدن معیشــت 
بــه طبیعــت، زمیــن و آب آن وابســته هســتند. بــرای آنــان 
وجــود یــک خــاک حاصلخیــز یــا یــک مرتــع مناســب یــا 
ــر  ــش از ه ــن صــورت بی ــالم ضــروری اســت. در ای آب س
کــس دیگــر، بــه واســطه معیشــت خــود، بــا طبیعــت ارتبــاط 
ــر در  ــس دیگ ــر ک ــتر از ه ــن رو بیش ــک دارد؛ از همی نزدی

جهــت حفــظ آن کوشــا خواهنــد بــود.
ــا مشــارکت مردمــی در  ــاط ب ــا حصــل آموخته هــا در ارتب م
مدیریــت مناطــق نشــان می دهــد مــردم نقــش مهمــی در 

حفــظ محیــط زیســت دارنــد، زیــرا:
1-  حفظ طبیعت یک وظیفه دینی است

2-  حفظ طبیعت یک وظیفه قانونی و عمومی است
ــاط نزدیــک  ــا طبیعــت ارتب ــی ب 3-  مــردم در جوامــع محل

دارنــد
۴-  حفاظت مردمی کم هزینه تر است

5-  مــردم در حفاظــت از محیــط زیســت شــرکت می کننــد 
زیــرا نســل های آینــده بــه ایــن طبیعــت نیــاز دارنــد
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