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چکیده
محیط زیست روستایی بهعنوان بستر فعالیتهای کشاورزی در معیشت کم کربن تأثیرگذار است؛ زیرا معیشت سککونتگاههای روسکتایی وابسکته بکه
طبیعت است و سازگار با اصول حفاظت محیط زیست سازمان یافته است .امروزه مصرف انرژی تجدیدناپذیر یکی از مهمترین منابع انتشار دیاکسیدکربن
است که منجر به تغییرات اقلیمی و آسیبهای محیط زیستی شده است .بنابراین برای دستیابی به اهداف زیستمحیطی پایدار و کاهش انتشار گازهکای
گلخانهای ،گرایش به معیشت کمکربن ضرورت دارد .بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه زندگی روستاییان و نقش معیشکت کمککربن در
حفاظت از محیط زیست روستایی ،با تعداد نمونه  290خانوار ساکن نواحی روستایی دهستان باقران از توابع شهرستان بیرجند انجام شکده اسکت .تحلیک
روابط بین متغیرها که مبتنی بر مدل همبستگی ساختاری و تحلی مسیر در مدل ساختاری انجام شده که نشان میدهد محیط اجتماعی کمکربن ،محیط
کالبدی کمکربن و اقتصاد کمکربن نقش مؤثر و همهجانبه در حفظ محیط زیست دارند .در این ارتباط در جنبه اجتماعی نگرش صرفه جویی با بار عاملی
( ،)263/967در محیط اقتصادی عام مشاغ سبز ( )13/06و در محیط کالبدی عام استفاده از وسای نقلیکه عمکومی ( )25/459در حفاظکت محکیط
زیست روستایی جایگاه مهمی داشتهاند .در این ارتباط بهکارگیری انرژی کمکربن در نواحی روستایی ،یافتهها آشکار کرد که در ایکن محکدوده روسکتایی
میزان مصرف انرژی به طورکلی کم است؛ولی با گسترش زمینههای انرژی کمکربن مانند انرژی خورشیدی و سوختهای طبیعی نظیر بیوگکاز میتکوان
زمینههای انرژیهای کمکربن را توسعه داد .برایناساس جهت پایداری ابعاد اجتماعی معیشت کمکربن و تقویت ابعاد اقتصادی و کالبکدی پیشکنهادهایی
شام گسترش دانش کمکربن ،برگزاری کارگاهها و کالسهای آموزشی در زمینه آشنایی با روشهای معیشت کمکربن ،اتخاذ اصول مصرف کم ککربن
در ضوابط طرحهای روستایی است.
واژههای کلیدی :معیشت کمکربن ،حفاظت محیط زیست ،توسعه پایدار ،اقتصاد روستایی ،بیرجند.
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مقدمه:
دهه حاضر دهه مصرف کم کربن شناخته شده است ،درحالیکه مصرف کربن و سوختهای فسیلی در شهرها فکراوان اسکت؛ بسکیاری از سککونتگاههای
روستایی بهطور متداول و سنتی ،شیوه معیشتی مؤثری در حفظ محیط زیست دارند ( .)Zhao et al, 2017: 107; He et al, 2017: 395در این راسکتا اتخکاذ
شیوههای کمکربن برای دستیابی به رشد اقتصادی سبز ،رفاه اجتماعی و توسعه ،حفاظت از محیط زیست و بهبود کارآیی انرژی در نواحی روستایی اهمیکت دارد
( .)Wang et al, 2016: 1066 ;TinLee et al, 2017: 1توافقنامه پاریس یک مکانیزم جدید برای مدیریت جهانی آبوهوا پس از  2020ایجکاد کردهاسکت و
اهداف بلندمدت برای پاسخ جهانی به تغییرات آبوهوایی را تعیین کرده که موجب تحول جهانی کربن در سطح جهانی ،تحول در سیستم انرژی ،تغییر اساسی در
شیوه تولید و مصرف اجتماعی و گذارتمدن جامعه انسانی از تمدن صنعتی به تمدن زیستمحیطی میشود ( .)Liu et al., 2013: 128در این راستا ،ایجاد جهانی
کمکربن در وضعیت رقابتی اقتصاد ،تجارت و فناوری در جهان نیازی ضروری است (Lai et al., 2017: 299; Ernst et al, 2017: ;KunHe, 2016: 204
 )23؛ بهطوریکه کشورها باید سیستم انرژی پایدار را براساس انرژی پاک و انرژی کمککربن طراحکی کننکد ( Yang et al.,2017: 408; Afsharzade et al.,
)2016: 743؛ زیرا توسعه معیشت کمکربن وابسته به ایجاد مناطق با سیستم انرژی پایدار ،صنعت زیستمحیطی ،حم ونق سبز و ساختمان سبز است ( Su et
 .)al., 2016: 44از طرف دیگر ،حفاظت از آب ،انرژی ،حم ونق سبز و فناوری کمکربن ،عوام کلیدی بکرای رشکد اقتصکادی مقکاوم در برابکر تغییکرات
آبوهوایی نیز به شمار میرود ( .)Luo et al., 2016: 392 ;TinLee et al.,2017: 8با این وصف نواحی روستایی نقش مهمکی در ایکن حرککت دارنکد؛ زیکرا
جمعیت ایران در فاصله  25سال گذشته با سرعت زیادی به جامعه شهرگرا تبدی شده که گسترش شهرنشینی ،افزایش مسکال و تخریکب
منابع و بحرانهای محیطزیستی را در بر داشته اسکت) .(Iranian Management and Planning Organization, 2015: 383-382در
این ارتباط بررسی رد پای اکولوژیکی ایران در بین سالهای  2010تا  2012نشان میدهد که اگرچه رتبه ایران در ایکن مکدت ثابکت بکوده،
سرانه رد پای اکولوژیکی کاهش پیدا کرده است و از  2/68به  2/66تنزل یافته است .به صورتی که بهرهبرداری غیراصولی از سرزمین منجر
به کاهش ظرفیت زیستی شده و فرصت الزم برای بازیابی توان طبیعی از آن سلب شده است .افزایش بیرویه ردپکای اکولوژیکک حکاکی از
تغییرات الگوی مصرف و افزایش مصرفگرایی در کشور است که نیازمند مدیریت مناسب و برنامههای دقیق بکرای کنتکرل آن و تکالش در
راستای کاهش خأل موجود میان این دو شاخص است .بنابراین در سند فرابخشی برنامه ششم توسکعه جمهکوری اسکالمی ایکران در جهکت
کاهش انتشار آالیندههای آب ،هوا و خاک ،توسعه اقتصاد کمکربن مکد نظکر قکرار گرفتکه اسکت (Iranian Management & Planning
) .Organization, 2015: 407در این ارتباط برپایه راهبردهای نهادی ،معیشت کمکربن میتواند بهترین راهبرد جهت ککاهش مشککالت
زیستمحیطی و دستیابی به هدف کاهش کربن باشد.
پژوهش حاضر در نواحی روستایی در استان خراسان جنوبی انجام شده که با محدودیتهای زیادی ازجمله محکدودیت منکابع آب مواجکه هسکتند .ازایکنرو
ساکنان سکونتگاههای روستایی جهت بهرهبرداری بهینه از منابع ،خود را با محیط و منابع آن تطبیق داده و سعی در بهکارگیری روشهایی دارنکد ککه کمتکرین
آسیب را به محیط زیست وارد کند .دانش بومی آنها در روشهای آبیاری و کاشت گیاهان مقاوم به خشکی ،گویای تالش مداوم آنها در حفظ محیط زیسکت
است؛ زیرا در شرایط خشکسالی نیاز است که برای برونرفت از محدودیتها و حرکت به سمت توسعه پایدار ،روشهایی استفاده شود که بیشترین سازگاری را با
محیط زیست داشته باشد و کمترین آسیب را به محیط وارد کند .در این راستا هدف از این پژوهش ،بررسی جایگاه معیشت کمکربن در حفاظت از محیط زیست
روستایی است .با توجه به اینکه معیشت پایدار سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی را در بر میگیرد ،سؤاالت و فرضیهها عبارتند از:
سؤال  .1اقتصاد روستایی چگونه در حفاظت محیط زیست روستایی میتواند سهیم باشد؟
سؤال  .2نگرش اجتماعی کمکربن در حفظ محیط زیست چه نقشی دارد؟
سؤال  .3طراحی کالبدی کمکربن در تثبیت فضای روستایی چه نقشی دارد؟
فرضیه  .1بهکارگیری راهبردهای اقتصاد کمکربن منجربه پایداری محیط زیست روستایی میشود.
فرضیه  .2نگرش اجتماعی کمکربن در گسترش حفاظت محیط زیست مؤثر است.
فرضیه  .3طراحی بافت کالبدی منطبق با معیشت کمکربن زمینهساز حفاظت روستایی است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
تحول به سمت اقتصاد کمکربن تا سال  2050یکی از مهمترین اهداف جهانی است ( .)Kalt, et al., 2016: 125در این ارتباط معیشت روستایی با توجه به
وابستگی جمعیت به زمین و طبیعت انطباق باالیی با شیوه معیشت کمکربن داردکه عام آن ارتباط تنگاتنگ روستاییان بکا طبیعکت اسکت ککه باعک افکزایش
چشمگیر رفتار مسئوالنه با محیط زیست میشود ( .)Jafarinia & Afrooz, 1397: 124همچنین وابستگی اندک صنایع روستایی به سوختهای فسیلی و مواد
آالیندهساز ،محیط زیست مطلوبتری در سکونتگاههای روستایی به وجود آورده است ( .)Ghadiri Masoum et al., 2013: 33هرچند برخی از سکونتگاههای
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روستایی با چالشهای زیستمحیطی متعددی مواجه هستند که به سمت ناپایداری زیستمحیطی پیش میرونکد ()Dehghani and Mousavi, 2018: 65
اتخاذ روشهای کمکربن ،تکنولوژی و صنایع کمکربن در تثبیت محیط زیست روستایی میتواند تأثیرگذار باشد (Wang et al., 2017: Mao et al., 2017: 354

;)1; Zhang, 2017: 3075؛ برای مثال میتوان به حم ونق کمکربن (استفاده از وسای نقلیه عمومی) ،بهبود مسکن کمکربن در رابطه با نوع مواد (بهکارگیری
مصالح طبیعی ،دیوارهای قطور و افزایش بهرهمندی از نور خورشید در مسکن) ،فناوریها و شبکههای انرژی مورد استفاده اشاره کرد ( .)Liu et al., 2014: 80در
این راستا تغییر سیاستهای دولتی براساس اهداف توسعه کمکربن در چین باع شده شرکتهای تجاری برای کاهش انتشار کربن خود اقدام کنند ( & Kaur
PrakashSingh, 2017: 1; Wang &Chang, 2014: 61؛  .)Ziaei et al., 2016: 29در بعد دیگر اتخاذ شیوههای کمکربن با نگرش اجتماعی افراد نیز ارتباط
دارد ()Cai et al., 2017:502؛ بهطوریکه میزان درک ،پذیرش ،اعتبار و نگرش نسبت به خرید محصوالت کمکربن ( )Curtin et al., 2017:534ازجمله عوام
مهمی هستند که بر تمای مصرفکنندگان به خرید محصوالت کمکربن تأثیرگذار است؛ عالوهبراین کسب آگاهی در ارتباط با شیوههای کمکربن ،اخکذ دانکش
کربن کم ،نگرانیهای زیستمحیطی و نگرش محیطی بر رفتار کمکربن (نگرش صرفهجویی ،اعتقاد به خطرسازبودن مواد شوینده و نگرش جلوگیری از آلودگی
محیط) تأثیرگذار است ( .)Mei, 2017: 225; Wei et al., 2016: 343; Ye et al., 2017: 128درمقاب عدم آگاهی زیستمحیطی و فعالیتهای منفعتطلبانه
انسان ،منجر به کاهش استقبال از روشهای کمکربن شده است (.)Busch et al, 2017: 751
برپایه بح معیشت کمکربن ،برنامهریزی کمکربن ،مصرف کم انرژی ( ،)Casillas et al., 2011: 4520کشاورزی کمکربن (استفاده از سموم بیولوژیکک،
پرورش دام کوچک در خانه ،بهکارگیری منابع تجدیدپذیر) ازجمله مصادیق جوامع روستایی کمککربن اسکت ( Xie et al., 2016: 777; Wang et al., 2016:
 .)53در این ارتباط براساس ارزیابی معیشت کمکربن در روستای هیوان کشور چین ،عواملی باع شک گیری روند معیشت کمکربن شدهاند:
اول ،نظام مدیریت کمکربن و ایستگاههای سنجش کربن ایجاد شده است .دوم ،جامعه روستایی فرهنگ محلی کمکربن را که اطالعرسکانی
درباره منافع کمکربن و توسعه خانواده کمکربن را شام میشود ،توسعه داده است .درنهایت پروژههای اقتصادی کمکربن مانند مزرعه کربن
صفر و گسترش فعالیتهای مبتنی بر بازاریابی اینترنتی تشکویق شکده اسکت )(Xie et al., 2016: 785؛ بهصکورتیکه پنکازی1و همککاران
( )2019در راستای برنامهریزی اکوسیستمهای کمکربن روستایی -شهری ،تجمع کاربری اراضی و ایجاد مزارع سبز را پیشنهاد کردند
( .)Fu & Zhang, 2017: 55همچنین ایجاد گردشگری کمکربن و فناوری انرژی تجدیدپذیر شام استفاده از انکرژی محلکی ،انکرژی زیسکت تکوده ،انکرژی
خورشیدی و انرژی باد نیز میتواند در توسعه روستایی کمکربن مطرح شود ( .)Changbo & Jingjing, 2011: 759; Chaoqun, 2011: 1722در این ارتباط،
ایجاد سیستم انرژی کمکربن برای دستیابی به انتقال انرژی کمکربن حیاتی است ()Liu et al, 2016: 2؛ زیرا تکام مصرف انرژی جهانی نشکان میدهکد ککه
انرژی پاک و کمکربن ،تنها راه کاهش خطرات تغییرات اقلیمی و آسیب زیستمحیطی است ()Wang et al., 2016: 305؛ بهصکورتیکه هکارالن)2018(2
در بررسی خود در ارتباط با کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان منبکع کمککربن در نکواحی روسکتایی چکین دریافکت ککه گسکترش تولیکد
انرژیهای پاک از کلیدیترین راهبردهای معیشت کمکربن است .در همکین راسکتا افشکارزاده و همککاران ( )2016نیکز بکر توسکعه انکرژی
تجدیدپذیر در مناطق روستایی ایران تأکید داشتهاند .بنابراین همکاری کشورها در ایجاد و انتقال فناوری کمکربن ،تسریع گسترش تکنولوژی در سراسکر
مناطق و ترویج پروژههای انتقال فنآوری به مناطق با سطح پایین تکنولوژی از اهمیت بسیار برخکوردار است ( Yan et al., 2017: 499; Luo et al., 2016:
)392؛ بهعبارتدیگر ،تأثیرات و منافع معیشت کمکربن در نواحی روسکتایی بسکیار اسکت؛ بهطوریککه مکالو )2016(3اعتقکاد دارد روشهکای
کمکربن باع بهبود عملکرد و کارآیی محیط زیست میشود .در این ارتباط لطفی و همکاران ( )1395در طراحکی محکالت شکهری بکدون
کربن ،برخورداری از حداق کارآیی انرژی در بخش ساختمانی ،حداق کارآیی آب در بخش ساختمانی ،بازطراحی محله با رویکرد کمککربن،
گسترش فضاهای پیاده و گسترش دانش جامعه محلی برای پذیرش رویکرد جدید و امکان جلب مشارکت آنها را پیشنهاد کردهاند.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر کاربردی و روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش حاضر شام  5روستا از دهستان باقران شهرسکتان بیرجنکد اسکت.
برای انتخاب نمونه مورد بررسی (ازآنجایی که متغیرهای مورد مطالعه از نوع کیفی است) با بهکارگیری فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه آماری ،و مقکدار
خطای  ،0/05تعداد  290نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و مقیاس سکنجش شکاخصهای مکورد اسکتفاده ترتیبکی و ابکزار
سنجش ،طیف لیکرت است .همچنین تحلی دادهها مبتنی بر مدل همبستگی و تحلی مسیر در نرم افزار اسمارت پکی آل اس انجکام شدهاسکت .بکا توجکه بکه

1

Penazzi.
Harlan.
3
Mao.
2
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مطالعات صورتگرفته و بررسی ادبیات تحقیق و نیز درنظرگرفتن شرایط محیطی محدوده مورد مطالعه ،شاخصها و متغیرهای پژوهش در جدول ( )1ذکر شکده
است .در این بررسی ،گویههای پنهان شام اقتصاد کمکربن ،مدیریت معیشتی ،محیط اجتماعی و کالبدی و نیز حفظ محیط زیست کمکربن است و گویکههای
مورد بررسی بهوسیله پرسشنامه متغیرهای آشکار است .گویههای مورد بررسی مبتنی بر رویکرد مؤلفهمحور ساختاری ارزیابی شدهاند؛ بهطوریکه در این پژوهش
جهت بررسی فرضیهها و تحلی روابط بین متغیرها از مدل همبستگی ساختاری پی آل اس و تحلی مسیر استفاده شده است .براساس واریانس متوسط استخراج
شده ( )AVEکه باالتر از  0/5است ،مدل طرحشده از اعتبار اندازهگیری و روایی باالیی برخوردار است .همچنین روایکی صکوری پرسشکنامه از سکوی  30نفکر از
کارشناسان و استادان تأیید شده است .از طرف دیگر ،پایایی ترکیبی ( )CRبا رقم باالتر از  0/7و آلفای کرونباخ باالتر از  0/7گویکایی سکطح پایکایی قابک قبکول
پژوهش است (جدول شماره .)3
جدول  -1متغیرها و شاخصهای مورد بررسی مبتنی بر مبانی نظری
گویه

شاخص

مستق

وابسته

بعد
اقتصادی

روشهای کشاورزی کمکربن (مدیریت آفات ،استفاده از شخم حفاظتی ،استفاده از سموم
بیولوژیکی ،پرورش دام کوچک در خانه)
مصرف انرژی (کاهش مصرف انرژی ،استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مث خورشید ،باد و
سوختهای زیستی مث کاه و هیزم)

بعد
اجتماعی

میزان درک ،پذیرش و نگرش نسبت به مصرف کمکربن
آگاهی از نوع سوخت مصرفی
توجه به جلوگیری از آلودگی محیط
گرایش به صرفهجویی

بعد
کالبدی

حم ونق سبز (دسترسی به وسایط نقلیه عمومی ،کاهش استفاده از خودرو)،
ساختمان سبز (استفاده از مصالح طبیعی در مسکن ،مسکن متناسب با محیط)،
مسکن کمکربن (نوع مواد ،فناوری ،شبکه انرژی مورد استفاده)

محیط
زیست

نگرش حفظ محیط زیست
توجه به تفکیک و بازیافت زباله
فناوری کنترل زراعی
استفاده از ضایعات سبزی و میوه

منبع
Afsharzadeh et
al.,2016
Xie, et al,2016
Wang et al.,2016
Chaoqun, 2011
Liu et al.,2016
& Kaur
PrakashSingh,2017
Cai et al., 2017
Curtin et al.,2017
Mei,2017
Wei et al.,2016
Ye et al.,2017
Tan et al.,2017
Su et al.,2016
TinLee et al.,2017
Luo et al.,2016
Liu, et al,2014
Mao et al., 2017
Wang, et al, 2017
Zhang,2017
Xie,2017

منبع :مطالعات نویسندگان.1398 ،

ناحیه مورد مطالعه:
دهستان باقران از توابع شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی است (شک )1که براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  167روستای دارای سکنه و
جمعیتی معادل  10071نفر و  2903خانوار است .موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند ،قرارگرفتن آن در بخش شمالی لوت مرککزی در شکرق ایکران ،دارابکودن
متوسط درجه حرارت  16/8درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ساالنه %40/5؛ از عوام شک گیری اقلیم خشک در این شهرستان است.

شکل  -1ناحیه مورد مطالعه
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روستاهای مورد مطالعه براساس جدول ( )2در این پژوهش ازجمله روستاهایی هستند که براساس آمار فرهنگ آبادیهای سال  1395دارای رشکد جمعیکت
نسبت به سال  1385هستند؛ بهطوریکه روستاهای چهکند ،امیرآباد و حسینآباد دارای رشد جمعیت بیش از دو برابر بودهاند و با توجه به کارکردهای مختلکف و
اقبال جمعیت به سکونت در این روستاها ،حفظ محیط زیست اهمیت زیادی دارد .روستاهای مورد بررسی دارای موقعیت دشتی هستند و با بهرهگیکری از دانکش
نوین (تکنولوژی و روشهای علمی و صنعتی) و تلفیق آن با دانش بومی (تجربیات بومی و دانش سنتی روستاییان) در مسیر توسعه قرار دارند .دلی انتخاب ایکن
روستاها نیز درنظرگرفتن همین مسئله بوده است که روستاهایی انتخاب شوند که در روند گذار به سمت توسعه و بهکارگیری تکنولوژی و بهرهمنکدی از مواهکب
توسعه از معیشت کمکربن برخوردار باشند .بر این اساس سه روستای خراشاد ،چهکند و بجد ،امیرآباد و حسینآباد انتخاب شدند .از مشخصههای اصلی روستاهای
مورد مطالعه میتوان به این موارد اشاره داشت که خراشاد دارای پارچهبافی سنتی ،بجد از صنایع تبدیلی و باغات پسته برخکوردار اسکت و نیکز چهکنکد در مسکیر
ارتباطی بیرجند خوسف واقع است و کمترین مسافت را با مرکز استان دارد .در این ارتباط مصرف کمکربن و حفظ محیط زیست در معیشکت و الگکوی مصکرف
ساکنان این روستاها و زندگی اقتصادی– اجتماعی آنان نمود بیشتری داشته است.
جدول  -2ویژگیهای جمعیتی و موقعیت طبیعی روستاهای مورد مطالعه
فاصله از
1385
1395
شهر بیرجند
نمونه مورد مطالعه
جمعیت
ار
و
خان
جمعیت
ار
و
خان
(کیلومتر)
24/8
598
232
626
236
خراشاد
روستا
4/8
898
262
4569
1220
چهکند
هدف
8
787
207
1100
303
به جد
6/2
3329
773
7177
1847
امیرآباد
روستا
شاهد
5
169
46
582
157
حسین آباد
منبع :مرکز آمار ایران.1385-1395 ،

مورفولوژی
دشتی
دشتی
دشتی
دشتی
دشتی

یافتههای تحقیق:
مشکالت محیط زیست یکی از چالشهای تحقق پایداری سکونتگاههای روستایی است .بنابراین مردم روستایی درصدد هسکتند ککه بکا
اتخاذ راهکارهای مقرونبهصرفه و بومی محیط زیست را حفظ نمایند .در روستاهای مکورد بررسکی براسکاس جکدول ( ،)3در بعکد اقتصکادی
مشاغ سبز بیشترین گرایش را در روستاها با میزان  13 /06نشان میدهد که نشانگر اهمیت زراعت و باغداری در این ناحیه است .در بعکد
اجتماعی که یکی از مهمترین ابعاد است ،نگرش صرفهجویی با بارعاملی  263/967و نگرش اسکتفاده کمتکر از مکواد شکوینده بکا بارعکاملی
 185/919توانسته است در گسترش معیشت کمکربن دخالت داشته باشد .در بعد کالبدی ،استفاده از وسای نقلیه عمومی ( )25/459با عنایکت
به کمبود وسای نقلیه شخصی در نواحی روستایی ،باع مصرف کربن ککم و سکوخت شکده اسکت؛ زیکرا وسکای نقلیکه عامک انتشکار گازهکای گلخانکهای و
دیاکسیدکربن هستند .همچنین طراحی بهرهمندی بیشتر از نور خورشید در مسکن با بار عکاملی  14/786و در بعکد محکیط زیسکت اسکتفاده از
پسماند سبزی و میوه با بار عاملی  264/133و استفاده اندک از پالستیک بکا بکار عکاملی  198/544بیشکترین نقکش را در توسکعه معیشکت
کمکربن در روستاهای مورد مطالعه داشته است .در محیطهای روستایی تأکید بر استفاده حداکثری از منابع موجکود اسکت ککه باعک اسکتفاده مجکدد از
پالستیک و استفاده از ضایعات خوراکی در پرورش دام کوچک در منازل شده است که در ایجاد محیط کمکربن تأثیر دارند.
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جدول  -3سنجش گویههای پژوهش
متغیر پنهان
بعد
اقتصادی

بعد
اجتماعی

بعد کالبدی

حفظ محیط
زیست

متغیر آشکار

A
VE

بار عاملی

پرورش دام کوچک در خانه
استفاده از سموم بیولوژیکی
استفاده از انرژی تجدیدپذیر
مشاغ سبز
نگرش جلوگیری از آلودگی محیط
نگرش استفاده کمتر از مواد شوینده
نگرش صرفهجویی
آگاهی از نوع سوخت مناسب
استفاده از وسای نقلیه عمومی

11/278
4/956
5/619
13/06
79/031
185/919
263/967
213/474
25/459

استفاده از مصالح طبیعی در مسکن

4/644

دیوارهای قطور در ساخت مسکن
طراحی افزایش بهرهمندی از نور
خورشید در مسکن
نگرش حفظ محیط زیست
یازیافت مطلوب ضایعات
استفاده از فناوری کنترل زراعی
استفاده از ضایعات سبزی و میوه
تفکیک زبالهها
استفاده اندک از پالستیک

12/474

C

آلفای
کرونباخ

Rh
o-A

R

0/605

0/88

0/872

0/825

0/963

0/99

0/987

0/987

0/88

0/62

0/836

0/879

14/786
1/577
7/089
69/837
0/76
264/133
165/518
198/544
منبع :یافته های تحقیق.1398 ،

0/92

0/852

0/983

براساس یافتههای پژوهش در جدول شماره  ،4کلیه متغیرها دارای همبستگی مثبت و معنیدار در سکطح اطمینکان  95درصکد هسکتند.
محیط اجتماعی کمکربن در حفظ محیط زیست بیشترین نقش را با  0/64دارد ،درحالیکه بافت کالبدی کمکربن با  0/38و اقتصاد کمککربن
با میزان  0/32نیز بهطور نسبی نقش کمتری در حفظ محیط زیست داشتهاند.
جدول  -4همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیرهای پنهان
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
متغیر وابسته

اقتصاد کمکربن
محیط اجتماعی کمکربن
محیط کالبدی کمکربن
حفظ محیط زیست

اقتصاد و اقتصاد
کمکربن
1
0/52
0/2
0/32

محیط اجتماعی
کمکربن

محیط کالبدی
کمکربن

1
0/27
0/64

حفظ محیط
زیست

1
0/38

1

منبع :یافته های تحقیق.1398 ،
جدول  -5آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه
سوم

مسیر
اقتصاد و معیشت کمکربن،
حفظ محیط زیست
نگرش اجتماعی کمکربن،
حفظ محیط زیست
محیط کالبدی کمکربن،
حفظ محیط زیست

ضریب مسیر

آماره T

مقدار P

نتیجه

0/031

2/335

0/020

تأیید

0/035

13/801

0/0001

تأیید

0/039

2/320

0/021

تأیید

منبع :یافته های تحقیق.1398 ،
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از سوی دیگر براساس جدول شماره  ،5نتایج مدل تحلی مسیر نیز نشاندهنده تأیید کلیه فرضیهها است .در مدل تحلی مسیر ،ضریب مسکیر قابک قبکول
باالتر از  1/96در سطح اطمینان  0/05است .بر این مبنا میزان معنیداری رابطه محیط اجتماعی کمکربن و حفظ محکیط زیسکت بکا  13/801بیشکترین میکزان
تأثیرگذاری را نشان میدهد .شک ( )2مدل پژوهش را نشان میدهد .براساس یافتههای پژوهش ،اقتصاد ،نگرش اجتماعی و بافت کالبدی کمککربن ،معیشکت
کمکربن را شک میدهد که این نوع معیشت در حفاظت از محیط زیست نقش ارزندهای دارد.

شکل  -2مدل پژوهش

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
سکونتگاههای روستایی نمود معیشت مبتنی برطبیعت هستند؛ ولی در سالهای اخیر گسترش روندهای شهرگرایی محیط زیست آنهکا را نابسکامان ککرده
است .با توجه به نقش سکونتگاههای روستایی در امنیت غذایی کشور ،توجه به حفاظت از طبیعت آنها بسیار ضروری است؛ زیکرا چالشهکای زیسکتمحیطی
روستایی بر محصوالت کشاورزی تأثیرگذار است و کاهش محصوالت کشاورزی مشکالت بسیاری در نظام غذایی کشور به همراه خواهد داشت .در این راسکتا
اتخاذ معیشت کمکربن در سکونتگاههای روستایی ،پایداری آنها را به همراه خواهد داشت .در این ارتباط یافتههای پژوهش آشککار ککرد ککه در بعکد اجتمکاعی
معیشت کمکربن روستاهای مورد مطالعه اقدامات مطلوبی داشتند؛ بهطوریکه نگرش صرفهجویی منش زندگی بسیاری از روستاییان دهسکتان بکاقران اسکت .از
طرف دیگر ،مشابه با نتایج پژوهش لئو1و همکاران ( )2014در ارتباط با مسکن کمکربن ،بهرهمندی از نور خورشید در مسکن و ساخت دیوارهای قطکور
مطلوب است ،ولی کاربرد مصالح طبیعی رو به افول نهاده که با اتخاذ برنامهریزی اصولی در راستای ایجاد مساکن با مصرف انرژی کم این بعد را میتوان عملیاتی
نمود .همچنین براساس پژوهش ژی و همکاران ( ،)2016بوش2و همکاران ( )2017و کان هی3و همککاران ( )2016در زمینکه گسکترش کشکاورزی کمککربن،
ترویج استفاده از سموم بیولوژیک اهمیت دارد که علیرغم این مطالعات ،در محدوده مورد مطالعه ازسموم بیولوژیک بسیار کم استفاده میشود ( .)4/956از سوی
دیگر ،مشابه با پژوهش چالوکان4و همکاران ( )2011در ارتباط با بهکارگیری انرژی کمکربن در نواحی روستایی ،یافتهها آشکار کرد که در این محدوده روسکتایی
میزان مصرف انرژی مبتنی بر کربن به طورکلی کم است؛ ولی با گسترش زمینههای انرژی کمکربن مانند انرژی خورشیدی و سوختهای طبیعی نظیر بیوگکاز
میتوان زمینههای انرژیهای کمکربن را توسعه داد ،زیرا الگوی کمکربن بسیار گسترده است و باید درکلیه ابعاد معیشت مد نظر قرار گیرد .بنابراین با توجه به خأل
بررسیهای پیشین در زمینه جایگاه معیشت کمکربن در نواحی روستایی ،این مطالعه نشان داد که هر فرد از ساکنان روستایی در الگوی معیشت کمکربن میتواند
در حفظ محیط زیست نقش داشته باشد و با توجه به اینکه در کانونهای روستایی ،مصرف انرژی بسیار کمتر است ،روستاییان در ابعادکالبدی و اقتصادی معیشت
کمکربن نیز در مقایسه با شهرها با اتخاذ الگوهای کمکربن میتوانند درحفظ محیط زیست پیشرو باشند .بر این اساس ،ازآنجاییکه الگوی مصرف کمکربن نقش
بسیار مهمی در حفظ محیط زیست دارد ،باید با نهادینهکردن ابعاد اجتماعی مصرف کمکربن و تقویت ابعاد اقتصادی و کالبدی آن اقدام مؤثر در جهت حفظ محیط
زیست انجام شود .بر مبنای مبانی نظری و یافتههای پژوهش پیشنهادهای ذی اراله شده است:
1

Liu.
Busch.
3
KunHe.
4
Chaoqun.
2

... نقش معیشت کم کربن در حفاظت از محیط زیست روستایی

118

 آموزش روستاییان در ارتباط با مضرات معیشت مبتنی بر کربن و ترغیب اتخاذ روشهای کمکربن؛
 ترویج و تشویق دانش بومی معیشت کمکربن؛
 برنامهریزی عملیاتی تحقق راهبردهای معیشت کمکربن در زندگی خانوار روستایی؛
 آبگرمکن خورشیدی؛، ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مانند سلولهای خورشیدی
 فرهنگسازی تفکیک و بازیافت زباله؛
 بهسازی مسکن روستایی بهمنظور جلوگیری از هدررفت انرژی؛
 گسترش بازاریابی اینترنتی و کاهش رفتوآمد به شهر؛
 بسترسازی استفاده از انرژیهای پاک؛
 شناسایی و تقدیر از کسانی که از روشهای کمکربن استفاده میکنند جهت افزایش انگیزه در مصرف کمکربن؛
 اتخاذ اصول معیشت کمکربن در ضوابط طرحهای توسعه ازجمله طرح هادی بهویژه در زمینه اراله خدمات ارتباطی و بهداشت محیط روستا؛
 تنوعبخشی اقتصاد روستایی جهت افزایش درآمد و ثبات اقتصادی روستا؛
 گسترش مشاغ مبتنی بر مواد اولیه بومی و محصوالت طبیعی؛
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Abstract
The rural environment as a ground of agricultural activities has an impact on low-carbon livelihoods because
the livelihoods of rural settlements are nature-based and are organized in accordance with the principles of
environmental protection. Nowadays, unreleased energy use is one of the most important sources of carbon dioxide
emissions that are led to climate change and environmental damages. Therefore, in order to achieve sustainable
environmental goals and reduce greenhouse gas emissions, it is necessary to tend to low carbon livelihood. For this
purpose, the present research was conducted with the aim of studying the rural life status and role of low-carbon
livelihoods in protecting the rural environment among 290 households living in rural areas of Bagheran district of
Birjand. The analysis of the relationships between variables is done based on the PLS correlation model and path
analysis in structural model shows that social low-carbon, the physical low carbon and the economic low-carbon
environment have an effective and comprehensive role in environmental conservation. In this regard, in the social
aspect, saving attitude with factor load of 263.967 ,in the economic environment, agent of green jobs (13.06), and in
the physical environment, the widespread use of public transportation (25.459) have contributed in protecting the
rural environment.Concerning the use of low-carbon energy in rural areas, the findings revealed that energy
consumption is generally low in this rural region, but the expansion of low-carbon fields such as solar and natural
fuels like biogas can expand the fields of low-carbon energy.Accordingly, in order to sustain the social dimension of
low carbon consumption and to strengthen the economic and physical dimensions, some suggestions are represented
such as includes the development of low carbon science, workshops and training classes for familiarizing low
carbon consumption methods, adoption of the low carbon livelihood principles in terms of conducting rural
projects.

Keywords: low carbon livelihood, environmental conservation, sustainable development, rural economy, Birjand
county.

Extended Abstract
Introduction:
Rural settlements play an important role in the agricultural production system. Accordingly, the
rural environment as a background of agricultural activities has an impact on low-carbon livelihoods
because the livelihoods of rural settlements are nature-based and are organized in accordance with the
principles of environmental protection. Therefore, stabilizing the rural environment is very important
because the agricultural sector is closely linked to the environment and rural life is impossible without
environmental protection. On the other hand, the idea of sustainable development is based on the
protection of the rural environment and without sustainable environmental resources, sustainable
development is not possible. Although the ideas of green economics and environmental friendship are
very much in line with the livelihoods of rural settlements, the excessive exploitation of natural resources
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has led to a reduction in biological capacity and ecological footprint, which has missed the opportunity to
restore natural power. Increasing carbon dioxide emissions have added to the pollution and human and
animal life bottlenecks, so that excessive carbon emissions reflect the expansion of consumerism that
nowadays requires planning to expand public participation in environmental protection, thus promoting
low carbon livelihoods. Creating areas with a sustainable energy system, environmental industry,
transportation and green building. Low carbon livelihoods in the context of sustainable development
provide a model of life that contributes to the creation of favorable habitat with low energy consumption
and fossil fuel air pollutants. These include: 1.A low carbon management system and carbon monitoring
stations have been established. 2. The rural community has developed a low-carbon local culture that
includes information on low-carbon benefits, low-carbon family development. Finally, low-carbon
economic projects such as zero-carbon farming and the expansion of internet-based activities have been
encouraged. Also, the low dependence of the rural industry on fossil fuels and pollutants has created a
more favorable environment for rural settlements.
The present study was conducted in rural areas of South Khorasan province which face many limitations
such as water resources limitation. Therefore, the inhabitants of rural settlements adapt to the
environment and its resources for optimal utilization of resources and try to use methods that minimize
damage to the environment. Their indigenous knowledge of drought-tolerant irrigation and planting
practices indicates their continued efforts to protect the environment, as drought conditions need to be
adapted to overcome the constraints and move towards sustainable development.
Research methods:
The present study is applied and based on descriptive-analytical research. The statistical population
of the present study consists of 5 villages of Bagheran district of Birjand. 290 individuals were selected as
the sample to select the study sample - since the variables are qualitative - using Cochran formula and
considering the statistical population size and error rate of 0.05. The investigated cases include low
carbon economy, livelihood management, social and physical environment as well as low carbon
environment preservation which are evaluated based on structural component approach, so that in this
study, we investigate PLS structural equation modeling and path analysis to investigate hypotheses and
analyze the relationships between variables.
Findings:
In the surveyed villages, green jobs (13.06%) economically show the highest tendency in rural areas,
indicating the importance of agriculture and gardening in this area. In the social dimension, which is one
of the most important dimensions, the attitude of saving with operational load of 263.967 and the attitude
of less use of detergents with operating load of 185.919 has contributed to the expansion of low carbon
livelihood. In the physical aspect, the importance of using public transport due to the shortage of
personal vehicles in rural areas has led to low carbon and fuel consumption, as vehicles are responsible
for greenhouse gas emissions and carbon dioxide emissions. In addition, the design of more efficient
sunlight in housing and in the environmental dimension, the use of vegetable and fruit waste and the low
use of plastic have played a major role in the development of low carbon livelihoods in the case study
villages.According to the findings of the study, all variables have high correlation at 95% confidence
level. The low-carbon social environment plays a major role in preserving the environment, while the
low-carbon physical texture and low-carbon economy have also played a relatively minor role in shaping
the low-carbon livelihood of the area under study. On this basis, the relationship between the low carbon
environment and environmental protection has the highest impact. Economics, social attitudes, and the
low-carbon physical context also play a key role in shaping low-carbon living.
Conclusion:
Rural settlements are nature-based livelihoods, but in recent years the expansion of environmental
urbanization trends has hampered them. In this regard, adopting low carbon livelihoods in rural
settlements will bring about their sustainability. In this regard, the findings of the study revealed that

Journal of Regional Planning /Vol. 10/ No. 38/ Summer 2020

123

socially, the villagers were doing well in the low-carbon livelihoods of the villages under study, so that
the lifestyle-saving attitude of many villagers was in Bagheran. Similar to the results of Liu et al.'s (2014)
research on low-carbon housing, sunlight is favored and thick wall constructions are favorable, but the
use of natural materials in this area is declining as a result of the principle planning for housing
development. This dimension can be operated with low power consumption. On the other hand, similar to
the study by Chaoqun et al. (2011) regarding the use of low carbon energy in rural areas, the findings
revealed that in this rural area,the amount of energy consumption is low but with the expansion of low
carbon fields such as solar and Natural fuels such as biogas can be developed in low carbon fields. The
low carbon pattern is very broad and should be taken into account in all aspects of livelihood. Therefore,
given the lack of previous studies on the status of low-carbon livelihoods in rural areas, this study showed
that each individual resident in the low-carbon livelihoods model can play a role in protecting the
environment and considering that in rural focuses, consumption Energy is scarce, with the physical and
economic dimensions of low-carbon livelihoods being more effective in protecting the environment than
in cities with low-carbon patterns. Accordingly, since the low carbon pattern has an important role to
play in protecting the environment, it must be done by institutionalizing the social dimensions of low
carbon consumption and enhancing its economic and physical dimensions by taking effective measures to
protect the environment.
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