
 

 

 
 

 زیست  حفظ محیط در توانمندسازی زنان وهای مشارکتی پروژه نقشبررسی 

 شهرستان سربیشهمورد مطالعه: 

 
 4 تکتم سربرقی مقدم، 3مریم نادری، 2سیده سمیه خاتمی ، 1رجمهریزخدیجه بو

 

 چکیده

ت محلی و بویژه زنان و تعریف نماییم این مهم بدون مشارکت اجتماعا کیفیت زندگیاگر هدف کلی توسعه را ارتقا 

ای پروژه های توسعه از جمله پروژه است نقش واسطه در مقاله حاضر سعی شدهباشد. پذیر نمیانتوانمندسازی آنها امک

بررسی  بدین منظور به مشارکتی ترسیب کربن در توانمندسازی زنان و بالطبع حفظ محیط زیست توسط زنان بررسی شود.

به مقایسه  در این راستا است.ربن در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست پرداخته شدهمشارکتی ترسیب ک  پروژه

توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست در روستاهایی که پروژه مشارکتی ترسیب کربن در آن اجرا شده و روستاهایی که 

حلیلی و گردآوری داده ها با استفاده ت -روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفیاست. پرداخته شده بدون طرح توسعه هستند،

از پرسشنامه و مقایسه توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست در روستاهایی که پروژه مشارکتی ترسیب کربن در آن اجرا 

خانوار شهرستان  02جامعه آماری روستاهای باالی است. شده و روستاهایی که بدون طرح توسعه هستند، پرداخته شده

 02روستا از روستاهای دارای طرح ترسیب کربن و  02است. شد که دو نمونه از این جامعه انتخاب شدهباسربیشه می

آماری با استفاده از فرمول تعداد نمونه اند انتخاب شدند. روستا از روستاهای شاهد که از اثرات طرح برخوردارنبوده

 هاتحلیل یافتهباشد. نفر از زنان می 950ستاهای شاهد برابر نفر از زنان و در رو  913کوکران در روستاهای هدف برابر با  

ها حاکی از آن یافته است.شده انجامبا واریانس نابرابر  tمن ویتنی ویلکاکسون و  با استفاده از آزمون در دو نمونه مستقل

سیب کربن بیشتر از زنان توانمندی زنان از بعد اقتصادی در حفظ محیط زیست در روستاهای مرتبط با پروژه تراست که 

سایر روستاهاست و در همه شاخص های مورد بررسی به غیر از شاخص توانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع 

در روستاهای مرتبط با پروژه ترسیب ی از بعد اجتماع باشد.تبدیلی، تفاوت دو نمونه روستاهای هدف و شاهد معنی دار می

ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و  ر روستاهاست. بنا بر این مقایسه،  تفاوت در شاخصکربن بیشتر از زنان سای

 باشد.  ها بیشتر و در شاخص داشتن اعتماد به نفس و خودباوری از همه کمتر میخوداشتغالی از سایر شاخص

                                                           
 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -1

 دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -0و9، 0
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 مقدمه

 مهمترین از یکی آن از متاثر هوایی و آب تغییرات و ای گلخانه گازهای وسیع انتشار اثر بر زمینۀ کر شدن گرم امروز

 های قدرت سران های نشست نتایج متاسفانه. است شده جهانی  جامعه محیطی زیست مخاطرات و علمی موضوعات

 نداشته بخشی سود اثرات آنچنان کنون تا آنان اقتصادی منافع با تضاد دلیل به زهاگا این مهار و کاهش برای دنیا صنعتی

 و خطرات .(120: 1932 ، چکشی و سلیمان فال) است افزایش به رو کنترل قابل غیر طور به گازها افزایش روند و

 المللی بین مجامع توجه و تاکید مورد اکسیدکربن، دی ویژه وبه ای گلخانه گازهای غلظت افزایش از ناشی پیامدهای

 و کاهش هدف با را اقلیمی تغییرات کنوانسیون دنیا، کشورهای تمامی تقریبا 1330 سال در که طوری به است، بوده

 و مدت دراز هدف با 1331 سال در کیوتو پروتوکل نیز آن متعاقب. کردند امضا ای گلخانه گازهای غلظت نمودن متعادل

 .گرفت قرار دنیا کشور 55 رسمی توافق  مورد زهاگا این انتشار نمودن محدود

 ترسیب بنابراین. است گیاهان هایاندام یا خاك در آنها ترسیب ای، گلخانه گازهای کاهش هایروش مهمترین از یکی 

 معادل کربن ترسیب افزایش(. 12: 1930 همکاران، و بهرامی) دارد اقلیمی تغییرات کاهش در زیادی اهمیت خاك کربن

 و فرسایش از جلوگیری و خاك و آب حفاظت اراضی، حاصلخیزی بهبود تولید، افزایش گیاهی، توده زیست ایشافز

 دارای اقتصادی نظر از توده زیست تولید افزایش حفاظتی، های ارزش بر عالوه سبب همین به. است اراضی تخریب

 زایی بیابان با مقابله و بادی فرسایش کنترل در که نقشی بر عالوه بیابانی اراضی در گیاهی پوشش احیای. است ارزش

 بین های کنوانسیون عضو ایران اسالمی جمهوری کشور که آنجا از و است اهمیت حائز نیز کربن ترسیب دیدگاه از دارد،

  اهمیت دارای بیابانی مناطق در کربن ترسیبفعالیت در حوزۀ   است، اقلیمی تغییرات و زاییبیابان با مقابله المللی

 (.121: 1930، وگایکانی عبدی) استفراوانی 

اگر هدف کلی توسعه را ایجاد منابعی برای بهبود معیشت اقتصادی از طریق فراهم نمودن امکانات جدید اشتغال، بهره 

عی و برداری بهینه از منابع محلی، توزیع مساوی درآمدها با هدف ارتقا سطح زندگی فقرا و دسترسی به خدمات اجتما

این مهم بدون مشارکت اجتماعات محلی و توانمندسازی آنها جهت استفاده  ،(90: 1910مقدم، ی تعریف نماییم)اقتصاد

( در این 01: 1913)فمی، نخواهد بودپذیر شود، امکاندر برنامه ریزی و عمل ، آنچه که توسعه مشارکتی خوانده می

نوع مشارکت فرایندی است اجتماعی ، یکپارچه، جامع، شوند چرا که این روش، همگان در همه مراحل توسعه درگیر می

 (.13: 1910همبسته و چند بعدی است.)شادی طلب، پویا،



 

 تاکید بر کاهش سطح فقر و اینکه ،کنکاش در بسیاری از نظریات توسعه مشارکتی روستایی درکشورهای در حال توسعه

محققان دیگری نیز   (.01: 1933)ادوارد، دهندمشارکت را  های فقیربرنامه های مشارکتی باید ابتدا تهیدستان و توده در

عبیداهلل خان در نظریات توسعه مشارکتی خود بر نابودی فقر و باال بردن سطح کیفیت  نیرره، الغمنی،گاندی،همچون 

 (.03: 1935اند)پاپلی یزدی،زندگی توده های فقیر تاکید نموده

ارکت زنان بعنوان عوامل مستقل و قانونی در فعالیت های توسعه از سوی دیگر این مساله که غلفت از اهمیت مش

و ضرورت دارد در مباحث توسعه روستایی مشارکت داده شوند. در رویکرد  صورت گرفته، بر کسی پوشیده نیست

هبود بخشد ها را بتواند کارایی برنامهریزی توسعه میهای زنان در برنامهکه نقش و مسئولیتتحلیل جنسیتی بر مبنای این

توانند انجام دهند، اساس نگرش جدیدی است که توام با نگرش توانمندسازی در زنان چه کاری را برای توسعه مییعنی 

سازی دهد تا بطور موثری در تصمیمآورد و به آنها اجازه میتوسعه آنان موجبات خودکفایی و عزت نفس را پدید می

 (31: 1931توسعه مشارکت داشته باشند)هنشل،

مطالعات گویای آن است که زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری به طبیعت و حفاظت از با رویکرد نحلیل جنسیتی،  

 (.M CSTAJ & Riley E.1339)اجتماعی  و سیاسی کمتری داشته اند. های  لیکن فعالیت ،محیط زیست دارند

در  "سازیسی نقش اعتبارات خرد بر توانمندبرر "نوان طوبی رضایی گیوشاد در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با ع

گیری از روش کیفی به بررسی اثرات برنامه خرد پروژه ترسیب کربن پرداخته است. وی توانمندسازی ، با بهره1931سال 

و های  مردم محلی، پیگیری مطالبات مردم  از نهادهای پاسخگو، افزایش دارایی را با مولفه های افزایش مشارکت

مورد پرسش قرار داده است . نتیجه نشانگر آن است که  را  وضعیت امرار معاش خانوار و تحرك و اعتماد به نفس زنان

دریافت وام(  آباد با تشکیل صندوق خرد اعتباری و دستیابی به خدمات مالی )ایجاد پس انداز،زنان روستای منطقه حسین

مسئولیت پذیری و مدیریت( نوعی فرآیند توانمندسازی را طی  ی،گیرو غیر مالی صندوق)آموزش، مشارکت، تصمیم

 باشند.کرده است و به عنوان افرادی آگاه در جهت پیشرفت و رهایی از محرومیت در حال فعالیت می

های مختلف صورت گرفته در ارزیابی عملکرد فعالیت "مریم حسین نژاد نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان

به ارزیابی اثرات این طرح به تفکیک  1931در سال  "تای پروژه ترسیب کربن به تفکیک جنسیت و نوع گروه توسعهراس

گیری از ابزارهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه با مسئولین و جنسیت پرداخته است. در این مطالعه با بهره

 و ر کلیه روستاییان دشت حسین آباد غنیاب صورت گرفته کارشناسان پروژه ترسیب کربن در میان جامعه آماری مشتمل ب

های فوق توانسته گامی در راستای بهبود  توانایی های اقتصادی و نیز توانمندسازی برخی از ارائه وام که نتایج نشان داد

 های هدف جامعه بردارد.گروه



 

پروژه ترسیب کربن در زمینه مقابله با بیابان بررسی نقش فعالیت های  "در تحقیقی که علیرضا یاری و همکاران با عنوان

انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که  "زایی و مشارکت مردم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی

های نقش بسزایی در پیشرفت هدف بیابانزایی دارد. همچنین برگزاری کالس ،مشارکت مردم در انجام پروژه های احیایی

 های خرد اعتباری تاثیر زیادی در بهبود وضعیت اقتصادی مردم دارد.وزشی اشتغالزا و تشکیل صندوقآم

 یبر اساس تجارب پروژه محلی پایدار و جلب مشارکت حداکثری مردم  یتوسعه"پژوهشی تحت عنوان  1931در سال 

 950ای به حجم نمونه ، انجام شد  حلیلیتوصیفی و ت یبه شیوهو همکاران  فرصابریتوسط  "کربنالمللی ترسیببین

اجرای  ییان ساکن در محدودهینفر مربوط به روستا 133نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. از این تعداد 

اند. نتایج این ای نبردهاند که از امکانات این پروژه بهرهطرح ترسیب کربن و بقیه از ساکنین روستاهای همجوار بوده

های مردم محلی مورد توجه قرار گیرد، مشارکت حداکثر مردم ها و خواستهتدهد که وقتی اولویّمی نشان بررسی 

 .درصد افزایش داد 32توان این مشارکت را تا بیش از پذیر است و میامکان

 در روستایی سعهتو گروههای اعضای مشارکت بر موثر عوامل " ( در مقاله ای تحت عنوان1931)نژاد و همکاران  حسن مریم

 در روستایی توسعه هایگروه اعضای مشارکت بر موثر عوامل"  کربن ترسیب المللیپروژه بین توسط اجرایی آموزشهای

کربن رو مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که  ترسیب پروژه بین المللی توسط اجرایی هایآموزش

 فعالیت تجربه تحصیالت، سطح افزایش با کربن ترسیب پروژه سوی از شده اجراآموزشی  هایدوره در مشارکت احتمال

-می افزایش هستند، فعالیت به مشغول و دامداری کشاورزی از غیر مشاغلی در که افرادی و زنان میان در و فرعی شغل در

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ساختار و ها ویژگی دقیق شناسایی و از جمله ارزیابی  پیشنهاداتی ها،یافته به یابد با توجه

 آشنا و آموزش طریق از محلی مردم ربط، توانمندسازیزی توسط مسئولین توسعه هایگروه اعضای بویژه و منطقه ساکنان

 قدرت در منابع به محلی مردم دسترسی جهت و مناسب الزم های زمینه انسانی، ایجاد منابع مهم نقش به آنها کردن

 .شد ارائه هاگروه نوع این لکردعم بهبود راستای

روستایی؛  مناطق در نهاد مردم هایسازمان پایداری میزان واکاوی"( در تحقیقی با عنوان 1932حجی پور )فال سلیمان و 

ایی به های توسعه روستبه دنبال بررسی میزان پایداری گروه "جنوبی خراسان استان در کربن ترسیب المللیبین پروژه تجربیات

مندی از های توسعه روستایی ایجاد شده به نتایجی از قبیل تقویت روحیه مشارکتی، بهرهنتیجه رسیدند که گروه این

ها، ایجاد تنوع شغلی، کاهش وابستگی به مراتع و در نهایت ها و توانمندیهای آموزشی و باال رفتن سطح آگاهیدوره

 آشنا شدن با سازوکار اداری و بانکی دست یافتند.

تحلیلی بر نقش پروژه ترسیب کربن در توانمندسازی زنان " ( در تحقیق با عنوان 1931) سلیمان و همکارانفالچنین هم

ها حاکی از آن است که یافتهپرداختند.  نقش پروژه ترسیب کربن در توانمندسازی زنان روستاییبه بررسی  " روستایی



 

اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی موثر بوده است. بر این اساس  پروژه ترسیب کربن در افزایش توانمندسازی فرهنگی،

ها و تغییر گیریهای شغلی، استقالل مالی، مشارکت بیشتر در تصمیمسطح آگاهی زنان، درآمد، افزایش و تنوع فعالیت

 تر و سیر صعودی داشته است.نگرش زنان، با فعالیت پروژه مطلوب

پروژه های مشارکتی توسعه در سهیم ست به این سوال پاسخ داده شود که آیا سعی شده ا  پژوهش ایندر این راستا 

آن هستیم که ببینیم آیا پروژه های  در پیکردن و دخالت دادن زنان در حفظ محیط زیست نقشی دارند؟ به عبارتی دیگر 

 سازد یا نه؟ته تر میای نقش زنان را در حفظ محیط زیست برجسهای توسعه به عنوان متغیر واسطهمشارکتی و گروه

 

 مواد و روش

 محدوده مورد مطالعه

 90درجه و 0دقیق طول شرقی و  32درجه و  59دقیقه و  53درجه و 19شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه بین 

متری از سطح دریای آزاد قرار دارد. این شهرستان در  1302دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع  90درجه و  53دقیقه و 

زاهدان واقع که از شمال به شهرستان درمیان و  -کیلومتری جنوب شرق بیرجند و در محور بین المللی بیرجند 33اصله ف

کیلومتر مرز مشترك و از غرب به شهرستان بیرجند  12از جنوب به شهرستان نهبندان و از شرق با کشور افغانستان با 

کیلومتری مشهد )مرکز استان  599)مرکز استان خراسان جنوبی(،  کیلومتری بیرجند 33منتهی می شود. شهر سربیشه در 

 3133کیلومتری زاهدان )مرکز استان سیستان و بلوچستان( واقع شده است. مساحت شهرستان 935خراسان رضوی( و 

 (.1932کیلومتر مربع می باشد)معاونت برنامه ریزی، 

سیاسی شهرستان سربیشه قرار دارد. این  یار در محدودههکت 100222آباد غیناب با مساحت آبریز دشت حسینی حوضه

های رضا های شول سرخ و از شرق به کوههای دوکوله، از غرب به کوهحوضه از شمال به دشت پهواز، از جنوب به کوه

 روزه 102های باشد. این دشت در معرض فرسایش شدید ناشی از بادمتر می 1122محدود است. ارتفاع میانگین حوضه 

سیستان قرار دارد که از خردادماه تا مهرماه در هر سال جریان دارد. این منطقه به طور جدی دست خوش اثرات 

اقتصادی و اجتماعی منفی شدیدی بر زندگی اهالی ساکن در این محدوده به جا  آثار مدت است که خشکسالی طوالنی

که دامداری و کشاورزی شغل اصلی  هستندوار مستقر خان 322تی حدود آبادی با جمعیّ 90گذاشته است. در این دشت 

در حال کاهش بود ، دائماً 1935و تا سال   کربنترسیب ۀ مورد بررسی تا قبل از اجرای پروژ ۀ ت محدودآنهاست. جمعیّ

 ستداشته اها، روند افزایشی را ت این آبادیو بعد از این مقطع زمانی و با ظاهر شدن نتایج طرح مورد نظر، جمعیّ

 1برخی از اطالعات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی محدوده پروژه در جدول که (. 110: 1931کربن، )پروژه ترسیب

 .استآمده



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 آباد سربیشه. موقعیت جغرافیایی دشت حسین1شکل

 1935های تحقیق،مأخذ: یافته

 

 1331، . اطالعات کلی محدوده پروژه ترسیب کربن در شهرستان سربیشه1جدول

 خانوار 1009، نفر  5335 و خانوار جمعیت

 ابادی  02 روستاتعداد 

 دامداری و کشاورزی عمده اشتغال

 هکتار 013222 شهرستان مساحت

 میلی متر 135 )میانگین سالیانه( بارندگی

 درجه سانتی گراد 02حداکثر و  13حداقل  درجه حرارت

 سربیشه شهر ات آباداز دشت حسین کیلومتر 02فاصله  راه دسترسی

 1932ها استان خراسان جنوبی، شناسنامه آبادی 1932مأخذ: سالنامه آماری 

 
 
 



 

 روش تحقیق

حاصال از   اسانادی و نیاز اطالعاات میادانی     –وبا استفاده از مناابع کتابخاناه ای    تحلیلی-این مقاله که با روش توصیفی

در توانمندسازی زناان و حفاظ محایط زیسات     ب کربن مشارکتی ترسی  پروژهبه بررسی  است، پرسشنامه به انجام رسیده

به مقایسه توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست در روساتاهایی کاه پاروژه مشاارکتی ترسایب      بدین منظور . استشدهپرداخته 

 اطالعاات میادانی ماورد نیااز از طریاق     اسات.  پرداخته شاده  کربن در آن اجرا شده و روستاهایی که بدون طرح توسعه هستند،

ماورد تأییاد قارار     33/2هاای آن باا آلفاای کرونبااخ و ضاریب      ، کاه پایاایی داده  پرسشنامه محقق ساخته به دست آماده 

 است.  گرفته

است. یکی باشد که دو نمونه از این جامعه انتخاب شدهمی شهرستان سربیشهخانوار  02جامعه آماری روستاهای باالی 

 است. پروژه ترسیب کربن در آن اجرا نشدهو دیگری روستاهایی که  جرا شدهکه پروژه ترسیب کربن در آن ا یروستاهای

، به مقایسه مشارکتی ترسیب کربن در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست  پروژهبررسی در این تحقیق جهت 

با  tکاکسون و من ویتنی ویل ( در دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون0متغیرهای اقتصادی، اجتماعی )جدول شماره

 است.واریانس نابرابر پرداخته شده
. متغیرهای مورد بررسی2جدول  

 

 

 

 

                  

 

 

 5931ماخذ: یافته های تحقیق،          

 

 طالعهنمونه مورد م

مرتبط با طرح آبادی آن  02خانوار شهرستان سربیشه که  02باالی  آبادی 109از بین ونه گیری نم جهتدر این تحقیق 

درصد روستاها به عنوان  52آبادی نیز طرح در آن اجرا نشده  است.  39در منطقه حسین آباد غیناب و  ترسیب کربن

روستا از روستاهای دارای  02باشد( که بر این اساس اری بزرگ نمینمونه انتخاب  شده است )از آن جهت که جامعه آم

 بعد شاخص

 توانایی پس انداز

 توانایی گرفتن و پرداختن وام 

 توانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی

 دسترسی زنان به اعتبارات کشاورزی و زمین کشاورزی

 اقتصادی

 داری از مواهب طبیعیآگاهی از میزان برخور

 آگاهی از لزوم حفظ منابع طبیعی و بویژه مراتع 

 داشتن اعتمادبه نفس و خودباوری در زمینه دانش بومی حفظ محیط زیست

 ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خود اشتغالی

 اجتماعی



 

به انتخاب اند انتخاب شدند. سپس نبوده روستا از روستاهای شاهد که از اثرات طرح برخوردار 02طرح ترسیب کربن و 

 1313ی هدف برابر با روستا 02در  زنانتعداد پردازیم. روستای انتخاب شده می 32در نفر از زنان  3923از  نمونهتعداد 

به توان افراد جامعه را نمیاین تعداد با توجه به اینکه که می باشند. نفر جمعیت  0091و در روستاهای شاهد برابر با  نفر 

در روستاهای هدف  آماری با استفاده از فرمول کوکرانمورد مطالعه قرار داد، تعداد نمونه دلیل محدودیت زمان و هزینه، 

و بر این اساس در این مقاله به مطالعه دو  باشد.از زنان می نفر 950برابر و در روستاهای شاهد نفر از زنان   913  برابر با

 است. نمونه مستقل از هم پرداخته شده

 معرفی پروژه

ده های هوایی و زیرزمینی گیاهان مرتعی به منظور کاهش اثرات سوء پدیکربن اضافی جو توسط اندامبه جذب دی اکسید

پروژه  به منظور ارائه مدل ترسیب کربن در مناطق خشک و با هدف  این شود.گرمایش زمین، ترسیب کربن گفته می

فقرزدایی و با رویکرد مشارکت جوامع محلی در حفظ و احیای منابع طبیعی از طرف سازمان ملل متحد و تسهیالت 

میالدی به منظور افزایش میزان کربن ترسیب شده به  0229آوریل از  و .محیطی در کشور اجرا شده استجهانی زیست

فاز اول  (.9: 1933)خراشادیزاده و دیگران،  گردیدخشک آغاز  و های مقاوم کاشته شده در مناطق بیابانی گونه ۀوسیل

( و تسهیالت UNDPبا مشارکت دولت جمهوری اسالمی ایران، برنامه عمران ملل متحد ) 0229از نیمه سال که پروژه 

(، در دشت حسین آباد غیناب سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی آغاز شد و با به پایان GEFجهانی زیست محیطی )

در  UNDPسال با مشارکت ایران و  5میالدی به مدت  0212، فاز دوم آن از ابتدای سال 0223رسیدن فاز اول در سال 

  .ویب رسیدهزار هکتار به تص 022روستا در مساحت بالغ بر  02سطح 

ترغیب مردم به سکونت  در واقع جلوگیری از تخریب مراتع منطقه و بیابانزایی بود که از طریق پروژههدف  مهمترین  

زایی که بین فقر و بیابانند متولیان پروژه  دریافت و  بودامکان پذیر  ها برنامهمشارکت در  ها و در منطقه و پذیرش طرح

درگیر حداقل نیازهای اجتماعی و معیشتی  که ایجامعه زیرا  (. 9: 1933)اندیشه سبز،  داری وجود داردمعنی ۀرابط

افزایش قدرت خرید مردم و  به اولین اقدامات در ، از همین رو نخواهد داد سایر مسائل دیگر اهمیتیبه   مسلما، است

درصد مردم، از  32وجه به این که بیش از . به عنوان مثال، با تتوجه شد ساکنین منطقهو مشکالت  باال بردن سطح رفاه 

، مندی از آنیان به بهرهیتنورهای گازی و ترغیب روستا ۀکردند، ارائهای مرتعی برای پخت و پز و گرما استفاده میبوته

، کن آبگرمو یا برای رفع مشکالت بهداشتی و برخورداری از آب اشامیدنی  و سوخت مناسب ای پیدا کرد. ت ویژهاولویّ

با سعی شده است  های خورشیدی مورد توجه قرار گرفت. عالوه بر آن، های تصفیه آب و  نصب آبگرمکندستگاه

یابد و بدین تنوع بیشتری  افزایش یافته و  های جنبی، منابع درآمدیهای خرد اعتباری و انواع فعالیتتشکیل صندوق



 

امید به  وانسجام اجتماعی بیشتر، ههای توسعگروه  گیریشکلمین امکانات اولیه زندگی و أت و . افزایش درآمدترتیب با

 :مهمترین اقدامات انجام گرفته. شود ایجادانداز آتی منطقه ای بهتر، در چشمآینده

 های توسعه روستاییتشکیل گروه 

  بهبود وضعیت اجتماعی 

 زاییاشتغال 

 سازیفرهنگ 

  بازاریابی 

  (1931ن، )فال سلیمان و همکارا تولید نهال و بذر 

هایی به صورت سلسله مراتبی منجر به حفظ مراتع و محیط زیست طبیعی در واقع پروژه ترسیب کربن با انجام برنامه

 است. این روند نشان داده شده 0است. در شکل گردیده

 
روند اجرای پروژه ترسیب کرن در راستای حفظ محیط زیست. 0شکل  

 1935های تحقیق، یافتهمأخذ: 

 ه به بررسی نقش پروژه ترسیب کربن در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست پرداخته شده است. در ادام

 



 

 یافته های تحقیق

مشارکتی ترسیب کربن در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست دو بعد اقتصادی   نقش پروژهبررسی جهت 

 است.شده واجتماعی توالنمدسازی زنان در راستای حفظ محیط زیست در نظر گرفته

 بعد اقتصادی

توانایی پس انداز، توانایی گرفتن و پرداختن وام ، توانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی،  اقتصادیاز بعد 

از جمله شاخص های تعیین کننده میزان توانمندی زنان و نقش  دسترسی زنان به اعتبارات کشاورزی و زمین کشاورزی

  یست است.آنان در حفظ محیط ز

توانمندی زنان در حفظ محیط زیست در روستاهای مرتبط با پروژه ترسیب کربن بیشتر از زنان سایر روستاهاست. 

 باشد. ها گویای این تفاوت مینشان داده شده است بررسی میانگین رتبه در هر یک از شاخص 9آنگونه که در جدول 

 روستاهای هدف و شاهد: میانگین رتبه 9جدول
 نمونه                      

 شاخص

 روستاهای شاهد روستاهای هدف

 919352 939323 توانایی پس انداز

 053350 003303 توانایی گرفتن و پرداختن وام

 953331 911351 توانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی

 003319 090333 دسترسی زنان به اعتبارات کشاورزی و زمین کشاورزی

 354 313 373کل: تعداد 

 1935های تحقیق، مأخذ: یافته                           

 

باشد.  بر این اساس در همه شاخص های مورد نیز گویای این مسئله می( 0)جدول ویتنی ویلکاکسون -نتایج آزمون من

 باشد.تفاوت دو نمونه معنی دار می به غیر از شاخص توانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی، بررسی

 ویتنی ویلکاکسون  -خروجی آزمون من: 0جدول
 نمونه                      

 شاخص

 سطح معنی داری zآماره  ویلکاکسون ویتنی-من

 222/2 -93031 1123133522 031093522 توانایی پس انداز

 222/2 -113331 323133522 013313522 توانایی گرفتن و پرداختن وام

 221/2 -93039 339313522 039513522 توانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی

 222/2 -103300 332033522 050103522 دسترسی زنان به اعتبارات کشاورزی و زمین کشاورزی

 1935های تحقیق، مأخذ: یافته                           



 

 دام از شاخص ها در روستاهای هدف و شاهد نشان داده شده است. میانگین هر ک 9همچنین در شکل

 
 در روستاهای هدف و شاهد. میانگین بعد اقتصادی 9شکل

 1935های تحقیق، مأخذ: یافته

دهد، تفاوت دو نمونه مورد مطالعه بارز و مشخص است و فقط در شاخص توانایی سرمایه آنگونه که میانگین شاخص ها نشان می

ایجاد کارگاه صنعتی تفوت معنی داری بین روستای هدف و روستای شاهد وجود ندارد. عالوه بر این مقایسه میانگین  گذاری در

با فرض واریانس نابرابر نشان  tخروجی آزمون  5باشد. در جدول شمارهها با فرض واریانس نابرابر گویای نتایج پیش گفت می

 است. داده شده

 

 واریانس نابرابربا  tخروجی آزمون : 5جدول
 نمونه                      

 شاخص

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره

 23222 392300 0331 توانایی پس انداز

 23222 555303 19321 توانایی گرفتن و پرداختن وام

 23100 53233 23903 توانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی

 23222 52130 15335 عتبارات کشاورزی و زمین کشاورزیدسترسی زنان به ا

 1935های تحقیق، مأخذ: یافته                

 

نیز تفاوت در سه شاخص توانایی پس انداز، توانایی گرفتن و پرداختن وام و دسترسی زنان به  tبا توجه به خروجی آزمون 

 باشد. اعتبارات کشاورزی و زمین کشاورزی معنی دار می



 

 د اجتماعیبع

داشتن  ، آگاهی از لزوم حفظ منابع طبیعی و بویژه مراتع، آگاهی از میزان برخورداری از مواهب طبیعیی اجتماعاز بعد 

ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خود  ، اعتمادبه نفس و خودباوری در زمینه دانش بومی حفظ محیط زیست

 زان توانمندی زنان و نقش آنان در حفظ محیط زیست است.از جمله شاخص های تعیین کننده می اشتغالی

توانمندی زنان در حفظ محیط زیست در روستاهای مرتبط با پروژه ترسیب کربن بیشتر از زنان سایر روستاهاست. 

 باشد. ها گویای این تفاوت مینشان داده شده است بررسی میانگین رتبه در هر یک از شاخص 3آنگونه که در جدول 

 : میانگین رتبه روستاهای هدف و شاهد3لجدو
 نمونه                                                                           

 شاخص

 روستاهای شاهد روستاهای هدف

 003315 051319 آگاهی از میزان برخورداری از مواهب طبیعی

 05933 003300 آگاهی از لزوم حفظ منابع طبیعی و بویژه مراتع 

 050330 003311 داشتن اعتمادبه نفس و خودباوری در زمینه دانش بومی حفظ محیط زیست

 003395 053313 ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خود اشتغالی

 354 313 373کل: تعداد 

 1935های تحقیق، مأخذ: یافته                           

 

باشد. بر این اساس در همه شاخص های مورد نیز گویای این مسئله می( 1)جدولکسون ویتنی ویلکا-نتایج آزمون من

ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خوداشتغالی  این تفاوت در شاخص باشد.بررسی تفاوت دو نمونه معنی دار می

 باشد. یها بیشتر و در شاخص داشتن اعتماد به نفس و خودباوری از همه کمتر ماز سایر شاخص

 ویتنی ویلکاکسون  -خروجی آزمون من: 1جدول
 نمونه                                                                          

 شاخص

 سطح معنی داری zآماره  ویلکاکسون ویتنی-من

 23222 -153303 32313 13101 آگاهی از میزان برخورداری از مواهب طبیعی

 23222 -103293 33313 01200 حفظ منابع طبیعی و بویژه مراتع  آگاهی از لزوم

 23222 -113319 3201935 0191335 داشتن اعتمادبه نفس و خودباوری در زمینه دانش بومی حفظ محیط زیست

 23222 -153309 3210335 1103035 ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خود اشتغالی

 1935های تحقیق، مأخذ: یافته                           

 میانگین هر کدام از شاخص ها در روستاهای هدف و شاهد نشان داده شده است.  0همچنین در شکل



 

 
 در روستاهای هدف و شاهد جتماعی. میانگین بعد ا0شکل

 1935های تحقیق، مأخذ: یافته

یدی بر خروجی و تأیالعه بارز و مشخص است دهد، تفاوت دو نمونه مورد مطآنگونه که میانگین شاخص ها نشان می

 است.  ویتنی-آزمون من

خروجی  3باشد. در جدول شمارهعالوه بر این مقایسه میانگین ها با فرض واریانس نابرابر گویای نتایج پیش گفت می

 است. با فرض واریانس نابرابر نشان داده شده tآزمون 

 با واریانس نابرابر tخروجی آزمون : 3جدول
 نمونه                                                                         

 شاخص

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره

 232222 390330 13311 آگاهی از میزان برخورداری از مواهب طبیعی

 232222 331305 19339 آگاهی از لزوم حفظ منابع طبیعی و بویژه مراتع 

 232222 312339 19301 تمادبه نفس و خودباوری در زمینه دانش بومی حفظ محیط زیستداشتن اع

 232222 333333 02339 ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خود اشتغالی

 1935های تحقیق، مأخذ: یافته          

 باشد. معنی دار می(  23222اری )با سطح معنی د های بعد اجتماعینیز تفاوت در شاخص tبا توجه به خروجی آزمون 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

اگر هدف کلی توسعه را ایجاد منابعی برای بهبود معیشت اقتصادی از طریق فراهم نمودن امکانات جدید اشتغال، بهره 

تماعی و برداری بهینه از منابع محلی، توزیع مساوی درآمدها با هدف ارتقا سطح زندگی فقرا و دسترسی به خدمات اج



 

و توانمندسازی آنها جهت استفاده در و بویژه زنان این مهم بدون مشارکت اجتماعات محلی نماییم اقتصادی تعریف 

 باشد .پذیر نمی، امکانشودبرنامه ریزی و عمل ، آنچه که توسعه مشارکتی خوانده می

ق دامداری و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی المللی ترسیب کربن با هدف احیاء مراتع و مناطق بیابانی، رونپروژه بین

باشد. این پروژه با توجه به اصل برابر بودن نقش زنان و مردان، بر آباد غیناب در حال اجرا میمردم محلی دشت حسین

های پروژه همپای مردان تأکید دارد. در این راستا مشارکت زنان روستایی در مراحل مختلف طراحی و اجرای برنامه

های است. که شامل بر تشکیل گروهاقتصادی زنان منطقه انجام داده -های مختلفی جهت بهبود وضعیت اجتماعیتفعای

سازی، بازاریابی و تولید نهال و بذر با هدف حفاظت زایی، فرهنگتوسعه روستایی، بهبود وضعیت اجتماعی زنان، اشتغال

 باشد.و احیاء مراتع می

ای پروژه های توسعه از جمله پروژه مشارکتی ترسیب کربن در است نقش واسطه عی شدهدر مقاله حاضر سبدین منظور 

در این راستا به مقایسه توانمندسازی زنان و  توسط زنان بررسی شود.توانمندسازی زنان و بالطبع حفظ محیط زیست 

اهایی که بدون طرح توسعه حفظ محیط زیست در روستاهایی که پروژه مشارکتی ترسیب کربن در آن اجرا شده و روست

 است. هستند، پرداخته شده

بر این اساس نمونه است. بودهتحلیلی و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه  -روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی

نفر در  913نفر انتخاب شدند که از این تعداد  319 دمورد مطالعه از میان زنان روستایی ساکن در  این روستاها به تعدا

های باشند. براساس یافتهمینفر نیز در سایر روستاهای شهرستان سربیشه  950روستاهای مرتبط با پروزه ترسیب کربن و 

مشارکتی ترسیب کربن در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست دو   نقش پروژهبررسی جهت بدست آمده از تحقیق 

 اقتصادیاز بعد است.در راستای حفظ محیط زیست در نظر گرفته شدهبعد اقتصادی واجتماعی توالنمدسازی زنان 

توانایی پس انداز، توانایی گرفتن و پرداختن وام ، توانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی، دسترسی زنان 

نقش آنان در حفظ  از جمله شاخص های تعیین کننده میزان توانمندی زنان و به اعتبارات کشاورزی و زمین کشاورزی

توانمندی زنان از بعد اقتصادی در حفظ محیط زیست در روستاهای نتایج حاکی از آن است که  محیط زیست است.

مرتبط با پروژه ترسیب کربن بیشتر از زنان سایر روستاهاست و در همه شاخص های مورد بررسی به غیر از شاخص 

 باشد.تبدیلی، تفاوت دو نمونه روستاهای هدف و شاهد معنی دار میتوانایی سرمایه گذاری در ایجاد کارگاه صنایع 

 باشد.عالوه بر این مقایسه میانگین ها با فرض واریانس نابرابر گویای نتایج پیش گفت می

داشتن  ، آگاهی از لزوم حفظ منابع طبیعی و بویژه مراتع، آگاهی از میزان برخورداری از مواهب طبیعیی اجتماعاز بعد 

ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خود  ، ادبه نفس و خودباوری در زمینه دانش بومی حفظ محیط زیستاعتم

 از جمله شاخص های تعیین کننده میزان توانمندی زنان و نقش آنان در حفظ محیط زیست است. اشتغالی



 

زنان سایر روستاهاست. بنا بر این  های بعد اجتماعی نیز در روستاهای مرتبط با پروژه ترسیب کربن بیشتر ازشاخص

ها بیشتر و در شاخص ذوق و استعداد در بهره وری از زمین و خوداشتغالی از سایر شاخص مقایسه،  تفاوت در شاخص

نیز تفاوت در  tبا توجه به خروجی آزمون باشد.  عالوه بر این، داشتن اعتماد به نفس و خودباوری از همه کمتر می

 باشد.( معنی دار می 23222داری  تماعی )با سطح معنیهای بعد اجشاخص

توان اذعان داشت که پروژه ترسیب کربن از طریق تسهیلگری و توانمندسازی جامعه روستایی و بویژه در مجموع می

از  توجه به زنان و افزایش اعتماد به نفس و خوداتکایی آنان عالوه بر این که منجر به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری

را سبب  و سهیم کردن آنان در حفظ محیط زیست است، با ورود زنان به عرصه توسعه، تعالی زنانتخریب مراتع شده

 است. شده
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