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 چکیده
 سير گذشته ادوار به نسبت طبيعي منابع از برداریبهره که شده موجب غذا برای تقاضا روزافزون افزايش و جمعيت سريع رشد     

 امنيت تهديد و محيطيزيست هایبحران به منجر و داشته دنبال به منفي پيامدهای تواندمي روندی چنين ادامه که باشد داشته صعودی

اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت منابع طبيعي غرب استان کردستان و نقش اقدامات پدافندی در مديريت  .گردد هااکوسيستم و بشر

که با استفاده از  است( N=733831. جامعه آماری تحقيق شامل روستاييان غرب استان کردستان )شدبحران منابع طبيعي انجام 

. روايي ظاهری و شدآوری ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعنفر انتخاب گرديد. داده 551رابر با فرمول کوکران حجم نمونه ب

و کارشناسان و پايايي آن با اجرای پيش آزمون و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ  استادان محتوايي پرسشنامه بر اساس نظر گروهي از

های شد. يافته انجام 20SSSPافزار ها بوسيله نرموتحليل دادهگرديد. تجزيهييد أتهای مختلف پرسشنامه برای بخش 11/1باالی 

همچنين نتايج نشان  درصد پاسخگويان در سطح باال ارزيابي شده است. 42تحقيق نشان داد که سطح تخريب منابع طبيعي از ديدگاه 

داری بر سطح تخريب عاملي دارای اثر منفي و معني داد که اقدامات پدافندی اعم از اقدامات غيرعاملي و سطح رضايت از اقدامات

درصد از تغييرات سطح تخريب منابع طبيعي توسط اقدامات  1/97از تبيين  حکايت. نتايج استمنابع طبيعي در منطقه مورد مطالعه 

 . داردپدافندی 

 

  پدافند غيرعاملي، کردستان، مديريت بحران، منابع طبيعي.: های کلیدیواژه
 

 مقدمه
 ارزشهمند  منهابع عنهوان  بهه  طبيعي منابع از بشرديرباز  از
 منابع ترديد بدون .است استفاده کرده خود بقای تضمين برای

 تحههوالت سههير در آن وضههعيت و تجديدشههونده طبيعههي
 نقهش  پيوسهته  جههان  مختلهف  جوامهع  اجتمهاعي  اقتصادی،
کريمهي و  ) اسهت داشهته   انکارناپهذيری  و سهازنده  و اساسي

 اهميهت منهابع طبيعهي،   بها وجهود    .(3437دهکهردی،  کرمي
 ههای چهالش  تهرين یجد و ترينمهم ازطبيعي  منابع تخريب
 کهه ادامهه   (,Azkia 1995) اسهت  توسعه هایبرنامه رویفرا
 منجر و داشته دنبال به منفي پيامدهای تواندمي روندی چنين
 و بشههر امنيههت تهديههد و محيطههيزيسههت هههایبحههران بههه

 .( 2010et alBouahim ,.) گردد هااکوسيستم

mailto:mbadsar@yahoo.com
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 اثهر  در کهه  اسهت  حهوادثي  مجموعهه  دربرگيرنده بحران
 بهه  ناگههاني طور به انساني و طبيعي عملکردهای و رخدادها
 انساني جامعه يا مجموعه يک به را خسارتي و آيدمي وجود
 عمليات و اقدامات به نياز آن کردن برطرف و کندمي تحميل
 ايهن  .(7382و مقدسي،  شکيب) دارد العادهفوق و اضطراری
 مراحهل  از اسهت  عبارت که باشديم مديريت نيازمند بحران

 وقهو   از گيهری يشپه  و بينييشپ شامل بحران از جلوگيری
 حادثهه  نهو   هر وقو  از پيشگيری هایينههز و است بحران
علهي،  حسهين ) باشهد يمه  آن بها  مبارزه از ترصرفه به مقرون
 پيشهگيری  و بينييشپ فرايند شامل بحران، مديريت. (7389
 وقهو   از بعد یسازسالم و مداخله برخورد، بحران، وقو  از

 اسهت  علمهي  بحهران  مهديريت  ديگر،يعبارتبه ؛است بحران
 منهابع  یهها بحران سيستماتيک مشاهده يلهوسبه که کاربردی
 اسهت  ابزاری يافتن جستجوی در آن وتحليليهتجز و طبيعي
 نمود پيشگيری طبيعي یهاعرصه در بحران بروز از بتوان که
(., 2014et alMiraki .) در طبيعهي  منهابع  بحهران  مديريت 

 پهيش  و( بحهران  هنگهام ) کنشهي  اقهدامات  ازدسته  دو قالب
 راستای در .هستند يگيریپ ( قابلبحران وقو  از قبل) کنشي
 و طبيعهي  منهابع  )مانند متولي هایارگان بحران اين با مقابله

 طهور ( بهه غيهره  و کشاورزی جهاد زيست،محيط آبخيزداری،
)ماننهد   دارنهد  تمرکهز  عهاملي  اقهدامات  روی بيشهتر معمول 
 سهبز،  فضای و سنواتي هایکاریجنگل نگهداری، و مراقبت
 تجهيهزات  تهأمين  جنگلهي،  هایگاهيرهذخ توسعه و نگهداری
 اقهدامات  بيشهتر  يطهورکل بهه  و( غيهره  و حفهاظتي  نيروهای
. دارنهد  طبيعهي  منهابع  عرصهه  بحران و مشکالت به واکنشي
 بوميهان  نقهش  ماننهد ) کنشهي  پهيش  اقدامات با کهيدرصورت
 از اسهتفاده  روسهتاها،  محلهي  شهوراهای  با همکاری محلي،
 برگهزاری  هها، تشهکل  توانمندسهازی  پيمانکهاری  یهها گروه
 تهيهه  بهرداران، بههره  و مجريهان  آمهوزش  ترويجي، هایدوره
 راکهد،  شهده يهه ته هایطرح سازیفعال داری،مرتع هایطرح
 ههای طهرح  اجهرای  دام، چهرای  دههي سهامان  مراتع، مميزی
 وقايع از بسياری از توانمي( غيره و چندمنظوره داریجنگل
 بهرای  بنابراين .نمود پيشگيری طبيعي منابع عرصه در ناگوار

 در پيشهگيرانه  راهبردهای به نياز طبيعي منابع احيای و حفظ
 .باشديم بحران مديريت قالب
اقهدامات   شهد،  اشهاره  آن بهه  کهه  مطهالبي  بهه  توجهه  با
 Passive) پدافنهدغيرعامل  راهبردههای کنشي در قالب پيش

Defense) تمهامي  در قهوی  بازدارنهده  عامهل  يهک  مثابهبه 
 اهميههت کشههور يههک حسههاس هههایشههريان و هههامحههيط
 تلفهات،  و هاخسارت کمترين با جامعه تا دندار ایالعادهفوق
 تخريهب  تنهد  آهنه  . کنهد  مهديريت  را گوناگون هایبحران
 بهرای  انسهان  اجتنهاب يرقابهل غ نياز و يکسو از طبيعي منابع
 بازگوکننهده  ديگهر،  سهوی  از طبيعهي  منهابع  از بهرداری بهره
 ههای قابليهت  ميان توازن برقراری آن و است روشني حقيقت
 .آنهاسهت  با انسان برخورد و تفکر هایشيوه و طبيعت متنو 
 انجهام همزمهان   و يکديگر راستای در بايد حفاظت و توسعه
 ایتوسهعه  هایبرنامه. نمود کسب نسبي توفيقي بتوان تا شود
 و فوايد ارزيابي و آينده و حال هایضرورت به توجه با بايد

 طبيعت بر توسعه هایفعاليتمدت کوتاه و درازمدت مضرات
 .(7347پههور، گههودرزی و خسههروی) شههود گرفتههه نظههر در

 زاگهرس  منطقهه  و کردسهتان  اسهتان  در طبيعي منابع تخريب
 يکيعنوان به و باشدمي مطرح جدی بحرانصورت به شمالي
 کهه  است زاگرس منابع طبيعي تهديدکننده عوامل ترينمهم از
 ايهن  از وسهيعي  بخهش  تخريهب  به منجر اخير سال چند در

 نيازمنهد  کهه (  2014alet Miraki ,.) اسهت  شهده  هها عرصه
منهابع   بحهران  مهديريت بهرای   مديريتي تدابير ارائه و مطالعه

عاملي بهرای   یطبيعي در اين منطقه در قالب اقدامات پدافند
 و بازدارنههده عامهل عنهوان  بهه مقابلهه مسهتقيم و غيرعهاملي    

 بها تهوان  رو مهي ازاين .استکاهش تهديدات برای  پيشگيرانه
 ،فنهي  تهدابير  بهردن  کاربه و علمي و منطقي اصول از استفاده
 حهوزه  بها  متناسهب  و پدافند عهاملي و غيرعهاملي   مديريتي

 غيرعمههد و عمههد گونههاگون حههواد  وقههو  از جغرافيههايي،
 به خسارت ترينحداقل اتفاق صورت در يا و کرد جلوگيری

 ،يعه يمنابع طب نهيدر زم يرعاملياقدامات پدافند غ آيد.مي بار
 ژهيههو کههرديبهها تمرکههز بههر رو یو کشههاورز سههتيزطيمحهه
 بها  يعه يرطبيو غ يعه يبا حواد  و مخهاطرات طب  ييارويرو
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 زاتيتجه شيو افزا يانسان یروين یريپذبيهدف کاستن آس
 چنهين (. 7341 ،ی)جوانمرد شودانجام ميدر جوامع  ياتيح

 کهاهش  ،بحهران  زمهان  در دفهاعي  قهدرت  افزايش اقداماتي
 بها  ديهده آسهيب  منهاطق  بازسازی امکان و بحران پيامدهای
 از اسهتفاده  با. سازدمي پذيرامکان و تسهيل را هزينه کمترين
 چشهمگير  کهاهش  بهر  عهالوه  پدافندغيرعاملي هایاقدام اين
 و اههداف  اسهتحکامي،  تهوان  و دفهاعي  عملکهرد  هها، هزينه
 بسهيار  طبيعي فجايع وقو  و دشمن تهاجم زمان در ها،پروژه
 بهرای  مهمي و کنندهکنترل نقش تواندمي که رفت خواهد باال
 .نمايد ايفا بحران اين با مقابله
 آن جايگهاه  و نقهش  و طبيعهي  منهابع  اهميت به توجه با
 بهدان  پايهدار  توسهعه  حرکهت  سير و روند که بستریسان به

 تهديهد،  هرگونهه  رود،يمه  شماربه آن الينفک ءجز و وابسته
 بهه  يدنرسه  در اخهتالل  سبب طبيعي منابع نابودی و تخريب
 نگهين  و موهبهت  ايهن  کهه ييآنجها  از .گهردد مي مهم امر اين
 و بحهران  بها  بشهری  نابخردانهه  اقهدامات  بها  الهي، همتایبي

 ايهن  رويهن ازا .اسهت  شده مواجه دردناک و اسفبار ایفاجعه
)عهاملي و   نقهش اقهدامات پدافنهدی    بررسيبا هدف  مطالعه

ارائههه  و در مههديريت بحههران منههابع طبيعههي   غيرعههاملي(
مطالعهه   مهورد  منطقهه  جغرافيهايي  بها  متناسهب  راهکارهايي

 .باشدمي
 

 تحقیقروش 
ظ هدف کاربردی و از نظر نحوه روش پژوهش از لحا

تحليلهي اسهت.    -ها بهه صهورت توصهيفي   گردآوری داده
جامعههه آمههاری ايههن پههژوهش روسههتاييان غههرب اسههتان 

 551 برابهر بها   باشد. حجم نمونهمي N=133837کردستان
شهرسهتان   3انتخاب گرديد. بهرای انتخهاب نمونهه از    نفر 

های مريوان، بانه و )شامل شهرستان غرب استان کردستان
و بعد بخش به صورت تصادفي انتخاب  3تعداد  سروآباد(

های انتخاب شده از هر بخش دو دهسهتان  در سطح بخش
سه روستا را انتخاب کهرده و  هايت از هر دهستان، و در ن

ها به صورت ح روستاهای انتخابي نمونهت در سطدر نهاي
آوری اطالعات از منابع تخاب شدند. برای جمعنتصادفي ا
های ميداني با افهراد  ای، مقاالت معتبر و مصاحبهکتابخانه
آوری اطالعههات ر جمههع. ابههزاشههدنظههر اسههتفاده صههاحب

کهه   7شرح جهدول  بهگيری متغيرها اندازه) پرسشنامه بود
نظران و اعضای هيئت تعدادی از صاحبروايي آن توسط 

برای سهنجش   سشنامه. پس از تهيه پر(گرديدتأييد علمي 
فهای  کهه آل شد انجام آزمون پايايي پرسشنامه نيز پايلوت 

ههای اصهلي پرسشهنامه    برای بخش 11/1کرونباخ باالی 
ها نيز بها  داده باشد.نشانگر پايايي مناسب ابزار تحقيق مي

وتحليهل قهرار   مهورد تجزيهه   20SPSSر افزااستفاده از نرم
 گرفت.

 

 نتایج 

 های توصیفییافته

 های فردی و اقتصادیویژگی

آمهده اسهت،    5گونه کهه در جهدول   هماننتايج توصيفي 
سهال   94/91دهد که ميهانگين سهني پاسهخگويان    نشان مي
سهال و   31گويان در گهروه سهني   درصد پاسخ 4/31. است
سال و بهاالتر   27گروه سني گويان در درصد از پاسخ 2/72

ههل و  أگويان متدرصد پاسخ 99/83(. 5جدول) قرار گرفتند
سهواد،  گويان بهي درصد پاسخ 9/79از نظر سطح تحصيالت 

ی تحصهيالت  درصد دارا 3/1درصد زير ديپلم و تنها  9/27
 (.5)جدولليسانس و باالتر بودند 

درصههد از  4/72دهههد کههه همچنههين نتههايج نشههان مههي
 درصد مرد بودند. 7/89پاسخگويان زن و 

نتايج حاصل از توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نو  
گويهان  درصد از پاسخ 39/59شغل اصلي که شغل نشان داد 
   .(5 )جدول کشاورزی بود
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 متغیرهای تحقیقعملیاتی  تعریف -1جدول 

 گيریمقياس اندازه گويه اقدامات

ی 
ند
داف
ت پ
اما
قد
ا

(
لي
عام
غير

) 

رساني، ازی و اطال سآگاه

سازی آموزش، فرهن 

مديريت منابع طبيعي، 

ريب، پيشگيری از تخ

افزايش احساس تعلق و 

سازی در ميان اعتماد

 روستاييان

سازی و توزيع اطالعيه، برقرار بودن برگزاری جلسات اطال  رساني و آگاه

های ها و تشکلها، شبکههمحلي، وجود گروهای اطال  رسان ها و شبکهگروه

سازی استفاده های آموزشي مناسب، فرهن ياری رسان، برگزاری دوره

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

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

ها، مشارکت مردم در فرآيند را و مديريت برنامهدر فرآيند اج مشارکت مردم

های اشتغال زا و نارزشيابي، اجرای طرح فرآيند در مردم نظارت، مشارکت

ل، تشويق و حمايت ها، تشکيها و جشنواره، برگزاری نمايشگاهتوانمندساز

 های مردميها و تشکلگروه

اين قسمت شامل دو بخش 

انجام اقدام )با مقياس 

خير( و اهميت  اسمي بله و

 اقدام )با مقياس ترتيبي

ليکرت شش سطحي: به 

تا خيلي  1هيچ وجه =

 (2زياد=

ی 
ند
داف
ت پ
اما
قد
ا

(
لي
عام

) 

اقدامات آبخيزداری و 

 حفاظت از منابع طبيعي

گير)خشکه چين(، بند گابيوني، بند خاکي کوتاه، بند چپری، بانکت سد رسوب

رودخانه ها، علوفه کاری، نهال  بندی، تراس بندی، احدا  ديواره حائل حاشيه

کاری، موکاری، عمليات احيا و اصالح مراتع، مراقبت و آبياری، حفاظت و 

ريزی، ريزی، بتنکاری، اسکلهنواری، اصالح شخم، بذرکاری، کپه قرق، کشت

 کاری، طرح مميزی مراتعاحدا  جاده، سکوبندی، جنگل

اين قسمت شامل دو بخش 

انجام اقدام )با مقياس 

سمي بله و خير( و ا

رضايت از اقدام )با مقياس 

 ترتيبي

ليکرت شش سطحي: به 

تا خيلي  1هيچ وجه =

 (2زياد=
عي
طبي
ع 
مناب
ب 
خري
ح ت
سط

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

چرای خارج از فصل، افزايش تعداد دامدار، چرای سنگين و طوالني مدت، 

هيزم و چوب از جنگل، زغال گيری، استخراج سقز، تهيه غذاهای محلي تهيه 

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

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

ساخت و سازمسکوني، طرح های عمراني، فرسايش خاک، از بين رفتن 

 ش زمين، آفات و بيماری های گياهي.گياهي، سيل و رواناب، رانپوشش 

 ترتيبي

)ليکرت پنج سطحي: خيلي 

 (2تا خيلي زياد= 7کم=
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 های فردیو درصدی پاسخگویان بر حسب ویژگی توزیع فراوانی -2 جدول

 درصد فراوانی متغیر

 گروه سني

  52/75اف معيار: انحرسال؛  94/91)ميانگين: 

 سال( 81بيشينه  و 78سال؛ کمينه 

 4/31 98 سال و کمتر 31

 7/59 23 سال 91تا 37

 2/54 92 سال 21تا  97

 2/72 39 سال و باالتر 27

 سطح تحصيالت

 9/79 39 سوادبي

 52 22 ابتدايي

 2/71 38 راهنمايي

 7/4 51 متوسطه

 3/78 97 ديپلم

 9/9 79 ديپلمفوق

 3/1 79 ليسانس و باالتر

 هلأتوضعيت 
 99/83 789 هلأمت

 39/79 39 مجرد

 جنسيت
 71/89 782 مردان

 41/72 32 زنان

 وضعيت شغلي

 39/59 28 کشاورزی

 78/33 13 غير کشاورزی

 99/91 84 هر دو

 

 
بهر حسهب    انيگوپاسخ يفراوان عيحاصل از توز جينتا

آمده است،  3 گونه که در جدولهمان زين کلسطح درآمد 
 ونيه ليم 99/71سهطح درآمهد کهل     نيانگيمکه نشان داد 
تومان  ونيليم 21 نهيشيتومان و ب ونيليم 2 نهيکمبا تومان 
 . است

بهر حسهب    انيه گوپاسهخ  يفراوان عيحاصل از توز جينتا
گونهه کهه در   همهان  زيه ن منابع طبيعهي سطح درآمد در بخش 

سهطح درآمهد در    نيانگيمکه  آمده است، نشان داد 3جدول 
 ونيه ليم 3نهه يتومان بها کم  ونيليم 73/3 يعيبخش منابع طب
 تومان است.   ونيليم 71 نهيشيتومان و ب
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 گویان بر حسب سطح درآمد کل ساالنهتوزیع فراوانی پاسخ -3جدول 

 درصد )نفر( فراوانی متغیر

 سطح درآمد کل

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

 ميليون تومان(

 4/22 753 ميليون و کمتر 72

 32 11 ميليون 31-79

 7/4 51 ميليون 21-37

 درآمد از بخش منابع طبيعي

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

 ميليون تومان(

 5/28 758 و کمتر ميليون 3

 32 11 ميليون 1-9

 8/9 72 ميليون و بيشتر 8

 

 

آمهده اسهت داليهل اصهلي      9گونه کهه در جهدول   همان
تخريب منابع طبيعي در قالهب سهه دسهته از داليهل شهامل      
تخريب با هدف اقتصادی، تخريب ناشي از شرايط اقليمهي و  

در  جينتها  ند.اهبندی شدناشي از دخالت انساني طبقه تخريب
 يعه يمنهابع طب  بيه سطح تخر یهاهيگو یبندتيرابطه با اولو

از  بيه کل سهطح تخر  نيانگينشان داد که م بطور کلي منطقه
از  تي( حکا2از  نيانگي)م 55/9با مقدار  انيگوپاسخ دگاهيد

 يابيه (. هرچنهد کهه ارز  9دارد )جهدول   بيتخر یسطح باال
 يياز سهطح بهاال   هها هيه بهر اسهاس همهه گو    بيه سطح تخر

 یهها هيه کهه گو  دارد از آنحکايت  جياست اما نتا رخوردارب
)بها ههدف    "يامهور زراعه   یبرا يعيمنابع طب بيسطح تخر"

خههاک در سههطح  شيو فرسهها بيههسههطح تخر" اقتصههادی(؛
 بيه سطح تخر" )ناشي از شرايط اقليمي(؛ "ها و مراتعجنگل
)با هدف اقتصهادی(   "ييدارو اهانيگ هيته یبرا يعيمنابع طب

 "يساخت و ساز مسکون یبرا يعيمنابع طب بيسطح تخر "و
 بها  تياولو نيباالتر یدارا ترتيب)ناشي از دخالت انساني( به

 نيهمچنهه .هسههتند 11/9و  81/9 ،87/9، 47/9 نيانگيههم
داليهل ناشهي از    نتايج نشان داد که از ديهدگاه پاسهخگويان  

 يعيمنابع طب بيسطح تخر" یهاهيگودر قالب  شرايط اقليمي
 يعه يمنابع طب بيسطح تخر" و "روانابو  ليوقو  س ليدلبه
 91/3و  95/3 نيانگيه بها م  بيه ترتبهه  "نيرانش زم ليدلبه
 (.9)جدول بودند تياولو نيکمتر یدارا
 يعه يمنهابع طب  بيه تخر زانيم یبندحاصل از سطح جينتا

درصد  2سفانه تنها أنشان داد که مت انيگومنطقه توسط پاسخ
طقهه را در حهد   من يعه يمنهابع طب  بيه سطح تخر انيپاسخگو
منطقه را  يعيمنابع طب بيها سطح تخردرصد آن 42متوسط و 

 (.2 )جدول نمودند يابيدر حد باال ارز
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 منطقه طبیعی منابعتخریب  سطح هایگویه بندیاولویت -0 جدول

 دلیل

 تخریب

اولویت در میان 

 کل عوامل

اولویت در عامل 

 خاص
 انحراف معیار میانگین گویه

دی
صا

 اقت
ف

هد
 با 

ب
خری

ت
 

 91/1 47/9 سطح تخريب منابع طبيعي برای امور زراعي 7 7

 21/1 81/9 سطح تخريب منابع طبيعي برای تهيه گياهان دارويي 5 3

 13/1 17/9 علوفه داممنابع طبيعي برای تهيه  سطح 3 8

 11/1 29/9 دليل ورود بيش از حد دام به مراتعسطح تخريب مراتع به 9 77

 41/1 99/9 دليل استخراج سقزها بهسطح تخريب جنگل 2 73

 49/1 51/9 منظور استخراج سن سطح تخريب منابع طبيعي به 9 72

79 1 
منظور استفاده از چوب جنگل سطح تخريب جنگل به

 برای کسب درآمد
73/9 77/7 

 51/7 82/3 گيریمنظور زغالبه جنگل تخريب سطح 8 78

 58/7 19/3 دليل چرای سنگين و طوالنيسطح تخريب منابع طبيعي به 4 51

 11/7 99/3 قاچاق چوب دليلبه طبيعي منابع تخريب سطح 71 57

می
قلی

ط ا
رای

 ش
 از

شی
 نا

ب
خری

ت
 

 29/1 9 /87 ها و مراتعدر سطح جنگلسطح تخريب و فرسايش خاک  7 5

9 5 
سطح تخريب با از بين رفتن پوشش گياهي ناشي از 

 خشکسالي
13/9 17/1 

 77/7 14/3 های گياهيدليل آفات و بيماریسطح تخريب منابع طبيعي به 3 74

 91/7 95/3 دليل وقو  سيل و رواناببه طبيعي منابع تخريب سطح 9 55

 29/7 91/3 دليل رانش زمينمنابع طبيعي بهسطح تخريب  2 53

نی
سا

ت ان
خال

ز د
ی ا

اش
ب ن

خری
ت

 
 91/1 11/9 سطح تخريب منابع طبيعي برای ساخت و ساز مسکوني 7 9

 91/1 19/9 های عمرانيمنظور اجرای طرحسطح تخريب منابع طبيعي به 5 2

 99/1 13/9 غذاهای محلي تهيه برای طبيعي منابع تخريب سطح 3 1

 12/1 99/9 سطح تخريب مراتع به دليل افزايش دامدار 9 4

 83/1 93/9 سوزیدليل آتشسطح تخريب منابع طبيعي به 2 71

 12/1 22/9 دليل عدم تناسب نو  دام با مراتعمراتع به تخريب سطح 9 75

 13/7 33/9 سطح تخريب مراتع به دليل چرای خارج فصل 1 79

71 8 
منظور استفاده از هيزم و چوب بهسطح تخريب جنگل 

 جنگل
19/9 52/7 

 55/4 22/0 میانگین کل   

 (2=زيادخيلي تا 7=کمخيلي) ليکرت طيف اساس بر مقياس:*
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 منطقه طبیعی منابع تخریب میزان بندیسطح درصدی و فراوانی توزیع -5 جدول

 درصد فراوانی طبیعی منابع تخریب سطح

 - - پايين

 2 77 متوسط

 42 514 باال

 144 224 جمع کل

 
 های استنباطييافته
منظور بررسي اثر اقدامات پدافندی عاملي و غيرعاملي بر سطح تخريب منابع طبيعي در غرب استان کردستان از رگرسيون هب    

 . شدچندگانه خطي استفاده 

 Y1 = b0 + b1 X1 + b2 X 2 + ε              رگرسيوني: رابطه

 که:جايي
b0      : constant (intercept) مقدار ثابت:  

b1, b2 :coefficients) slope (estimates of )نقطه )ضريب تخميني:  
 Y1 سطح تخريب منابع طبيعي 

X1 سطح اقدامات غيرعاملي:   
 X2 رضايت از اقدامات عاملي: 

 ε( del error of estimateمقدار خطای تخميني: )

 

 نتایج رگرسیون چندگانه خطی اثر اقدامات پدافندی بر سطح تخریب منابع طبیعی در غرب استان کردستان -4جدول 

سطح 

 داریمعني
 t مقادير 

 ضرايب رگرسيوني استاندارد

(Beta) 
 خطای استاندارد

مقادير غيراستاندارد 

(B) 
 مقادير

 (Constant)ثابت  995/2 751/1 - 233/92 111/1

 اقدامات غيرعاملي -779/1 153/1 -515/1 -475/9 111/1

111/1 173/4- 944/1- 195/1 224/1- 
رضايت از اقدامات 

 عاملي

(114/11𝐹217
2  R2 =971/1(؛ 111/1داری=، سطح معني=

 

داری مقدار آماره دهد که با توجه به معنينتايج نشان مي
F (114/11F217

2 ( مههدل  111/1داری=، سههطح معنههي  =
از تبيهين   حکايهت . نتهايج  اسهت رگرسيوني مهدل مناسهبي   

از تغييههرات سههطح تخريههب منههابع طبيعههي توسههط   1/97%
اقدامات پدافند غيرعاملي و رضايت از اقهدامات عهاملي در   

رگرسهيوني در رابطهه    آزمونهمچنين نتايج . داردمطالعه  اين
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 آمده است، 9که در جدول گونه با اثر اقدامات پدافندی همان
منفهي و   غيرعاملي دارای اثهر پدافندی  که اقدامات نشان داد
 -515/1باشهد ) داری بر سطح تخريب منابع طبيعي ميمعني
=βاز  حکايهت عبارت ديگر نتايج هب (.111/1داری =؛ معني
ازای هريک واحد افزايش در اقدامات پدافند که به داشت آن

منابع طبيعي ميزان تخريب اين منابع بهه  غيرعاملي در حوزه 
کند. به بيهان ديگهر ههر    واحد کاهش پيدا مي 779/1اندازه 

تر باشد، سهطح  اندازه سطح اقدامات پدافند غير عاملي پايين
 تخريب منابع طبيعي باالتر خواهد بود.

همچنين نشان داد که سهطح رضهايت از اقهدامات     نتايج
ه مهورد مطالعهه دارای اثهر    در منطق انجام شدهپدافند عاملي 
 باشهد سطح تخريب منهابع طبيعهي مهي    داری برمنفي و معني

(944/1- =β9( )جدول 111/1داری =؛ معني.) عبهارت هب 
ازای هريهک واحهد   کهه بهه   داشتاز آن  حکايتديگر نتايج 

افزايش در سطح رضايت از اقدامات پدافندعاملي در حهوزه  
واحهد   224/1ع به اندازه منابع طبيعي ميزان تخريب اين مناب

 کند.کاهش پيدا مي
به بيان ديگر هر اندازه سطح رضايت از اقدامات پدافنهد  

تر باشهد، سهطح تخريهب منهابع طبيعهي بهاالتر       عاملي پايين
 خواهد بود.

اثهر  خط غير استاندارد رگرسيوني  رابطهبر همين اساس 
عاملي بر سطح تخريب منهابع  اقدامات پدافندی عاملي و غير

 .باشهد شهرح ذيهل مهي   طبيعي در غرب استان کردسهتان بهه  
(X2)224/1- (X1 )515/1 - 995/2  =Y1 

 
 بحث

ثروت کل يک جامعه به سه دسته منابع توليهدی، منهابع   
گهردد و وضهعيت   بندی مهي غيرملموس تقسيمطبيعي و منابع 

اين سه منابع در هر کشور نقش خطيری در ميزان پيشرفت و 
امهروزه   گونه که ذکهر شهد  همان . امادتوسعه آن سرزمين دار

ههای  چهالش  تهرين یجد و ترينمهم ازطبيعي  منابع تخريب
باشد که نيازمنهد اقهدامات   روی بسياری از کشورها ميپيش
توان بهه  ازجمله مهمترين اقدامات مي و مناسب است. فوری

بهه   يپدافنهد در مفههوم کله    اقدامات پدافندی اشهاره نمهود.  
 شوديگفته م ييهاتيو فعال هایزيرها، برنامهمجموعه روش

دفهع و   یبرا يهر نظام به دو صورت عاملي و غيرعاملي که
 افتني و دشمن یاقدامات آفند هایاثرکاهش  ايکردن  يخنث
 يعه يطب داتياز مشکالت و تهد ييدفا  و رها یبرا يحلراه
با توجه  (.7349 ،ي)ارکات و زمان دهديانجام م يعيرطبيو غ
ويهژه  همنابع طبيعي در اسهتان کردسهتان به    شرايط بحراني به

های مريوان، )شامل شهرستان های غرب اين استانشهرستان
و ضرورت اقدام عاجل بهرای مهديريت ايهن    ( و سروآباد بانه

با هدف بررسي نقش اقهدامات پدافنهدی   اين مطالعه  ،شرايط
ب اسهتان کردسهتان   در مديريت بحران منابع طبيعهي در غهر  

  انجام گرديد.
 که سهطح  دهدهای تحقيق نشان ميحاصل از يافته نتايج
 اثهر  دارای طبيعهي  منابع زمينه در غيرعاملي پدافند اقدامات
 باشهد، مهي  طبيعهي  منابع تخريب سطح بر داریمعني و منفي

بدين صورت که با کاهش سطح اقدامات غيرعاملي تخريهب  
 کند.مي منابع طبيعي افزايش پيدا

همهه   يزنهدگ  يعيرطبيو غ يعيمخاطرات طب کهييآنجا از
ان را در معهر  خطهر قهرار داده    و جانور اهانيها، گانسان
بههه  يمبرمهه ازيههن بنههابراين ،(7384رنجبههر و بيههات، ) اسههت

 یچهون بهرا   شهود، ياحساس م رعامليپدافند غ راهبردهای
و مقابلهه   يبه آمادگ ازيقبول ضرورت نقابل به توسعه دنيرس
 (.7345 ،همکهاران پوريان و ) است ريچشمگ اريبس حرانبا ب

 يانسهان  یرويه ن تيترب رعامليپدافند غ راهبردهایهدف از 
 جهاد يا ،يعيو منابع طب یکشاورز یهانهيمتعهد و ماهر در زم
و قههدرت  تيههابتکههار و خالق ق،يههتحق هيههو پههرورش روح

 یمکهار تعاون و ه هيروح تيو تقو جاديدر افراد، ا يسازندگ
 فمهي، شهعبانعلي ) اسهت  داتيه از تول یبهردار بهره شيو افزا

سازی و نهادينه کردن فرهن  آنجايي که آموزش، از (.7384
حفظ و احيا منابع طبيعي از طريق اقدامات غيرعاملي بهترين 

ترين راه حفهظ و احيهای منهابع طبيعهي     صورت و کم هزينه
. استدين بسيار حائز اهميت باشد، توجه به اين اصل بنيامي
 بهرای  حاد جامعهآنهادهای متولي منابع طبيعي و  سازیآگاه
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 تواندمي تر،کاربردی تربيتي -آموزشي  هایشيوه بکارگيری
جامعهه   در تخريب منابع طبيعي کاهش برای را هشدار زن 
بهها  درآورد و برای حفظ ايهن سهرمايه گهران    صدا به زودتر

ههای گونهاگون   بوجود آمدن بحهران  هرچه بهتر کوشيد و از
 .  پيشگيری نمود

سطح رضايت از که  مطالعه نشان داد نيحاصل از ا جينتا
ابع طبيعهي دارای اثهر منفهي و    وزه منه اقدامات عاملي در ح

داری بر سطح تخريب منابع طبيعي بهود. ايهن موضهو     معني
 اقهدامات  تواند ناشي از ايهن موضهو  باشهد کهه اساسها     مي

در  يعه يو حفاظت از منهابع طب  یزداريآبخ مينهمناسبي در ز
احهدا    ،یبنهد تهراس  ،یبندبانکت ،یچپرمنطقه ازجمله بند

 ،یکهار کپهه  ،یکهار رودخانهه، علوفهه   هيحائهل حاشه   وارهيد
و بيشهتر ايهن    انجهام نشهده اسهت    یزيه رو بتن یزيراسکله

از اقدامات بصورت بسيار محدود و بعضا بصهورت ناپايهدار   
رو پيشهنهاد  ايهن از .است انجام شدهنظر اقتصادی و اجتماعي 

بهه اجهرای اقهدامات عهاملي بها       ضمن توجه بيشتر شودمي
طبيعي، انساني و اجتماعي منطقهه  های توانمندیگيری از بهره

 های الزم در اين راستا داده شود.آموزش
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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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