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Extended abstract
1. INTRODUCTION
Implementation of carbon sequestration projects
(CSPs) in rural areas is one of the international
measures of achieving a sustainable environment,
with a regional cooperative and logistical approach,
and recently is being implemented in rural areas in
Iran, including Jazmourian in southern Kerman.
After two years of implementation of the project,
the present study aims to investigate the role of CSP
in changing the environmental culture and
correcting practical behavior of the rural
beneficiaries in Jazmourian. The research questions
are as follows: what are the manifestations of
changes in and reproduction of rural beneficiary's
environmental culture, pursuant implementation of
CSP in Jazmourian? And whether the changes in
villagers’ behavior and practice regarding
exploitation of the environment in areas where CSP
is being implemented, is the same.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
Reproduction means regeneration and recreation of
beings and places that are endangered and face
extinction.
Renovation and reconstruction
approaches lack the required attention to
environmental values while reproduction is a
comprehensive approach with a monolithic,
strategic outlook for sustainable development.
Reproduction is a unified attitude and a measure
which results in the solution of the problems and
seeks a sustainable situation in terms of
environment, economy, society and the physical
aspect of the region.
Major views and approaches related to the present
study are those of culture building approach,
*. Corresponding Author: aboozarpaidar@gep.usb.ac.ir

Accepted: 10 June 2017

theoretical model of adjusted behavior, and human
ecology, all of which are subsumed under the
category of sustainable development (the new
environmental paradigm). According to the
paradigm, cultural capacity building is in fact
fostering several beliefs in human beings:
 Belief in innovation
 Belief in science (scientism)
 Belief in future
 Belief in humans’ ability in solving varied
problems (self-confidence)
 Belief in and respect for the environment
(environmentalism)
Contrary to the discourse of classical environmental
theories, the new ecological paradigm is prevalent today.
According to “theoretical model of adjusted
behavior”, beneficiaries’ behavior is influenced by
their values and attitudes and an environmentallyfriendly behavior will not be displayed, unless
beneficiaries change their norms and values.
Those with views adhering to the human
ecological school believe that beneficiaries should
adapt and conform to their habitat.
3. METHODOLOGY
The present study is a descriptive-analytical one
and the data were gathered through library and
field methods, using a questionnaire and
observation. Research population consists of the 8
villages were CSP pilot is being implemented in
Jazmourian, (68 of the development team leaders
who are also members of CSP) were enumerated
completely and make up the sample population, for
only team leaders, as village residents and CSP
members, have the necessary knowledge and
eligibility for the purpose of data gathering. The
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measurement used in the study was a researchermade questionnaire whose validity was established
by academic experts and a Cronbach’s alpha of
0.868 confirmed its reliability. The data was
analyzed using weight propagation (WP).
4. DISCUSSION
As for the first hypothesis, the findings of the WP
model indicate that members of the development
teams in Ziarat Mirmeghdad and Heydarabad
villages had the lowest rate of reproduction and
those of Boohang, Grouchan, and Chahdasht had
the highest rates of reproduction of environmental
culture. The findings of Fisher's ANOVA test show
that there is a statistically significant (sig=0.000)
difference among the eight villages under study, in
terms of reproduction environmental culture. As for
the second hypothesis, the findings reveal that ,
except for the two villages of Ziarat Mirmeghdad
and Heydarabad, implementation of CSP in
Jazmourian district has improved the degree of
reproduction of environmental culture, whose
manifestations can be seen in the raised awareness
of people regarding the environment and its
resources, implementation of seedling production
projects, seedling planting, creation of biological
windbreaks, reduction of the pressure on pastures,
and creation of technical and artistic jobs, etc.
5. Conclusion
The present study aims to investigate the degree of
reproduction of environmental culture in the rural
areas of the CSP pilot study in Jazmourian. A review
of previous studies and theories leading to the present
research revealed that nowadays, capacity building
and cultural reproduction are major needs in rural
communities in their quest to achieve sustainability.
Improving environmental performance of villagers
and reproduction of rural culture necessitates creation
and implementation of comprehensive plans which,
in an orderly process, address such issues as
sensitization, orientation, mobilization of masses,
institutionalization, along with empowering locals
and winning their trust and cooperation.
The best approach to improve the environmental
culture of Jazmourian villagers is to emphasize a
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knowledge-based approach and the best strategy
for the villagers of the region is that of
industrialization (small, workshop-based, artistic
industries and jobs that are not dependent on
water) together with the strategy of expansion of
environmental measures with the help of villagers,
both of which can be proper substitutes of
conventional agricultural methods.
The value of the findings of the study lies in their
ability to detect and assess
the effects of
collaborative programs in improving villagers’
degree of environmental reproduction, manifest in
three ideological, behavioral and practical aspects.
Considering the weakness and vulnerability of the
region's environmental system, along with
deficiencies in the villagers’ environmental culture
and the opportunities presented by CSP to rectify the
situation, following practical suggestions are made:
 Offering hands-on courses to introduce the
environment and the capacity of its resources,
along with effective exploitation methods and
protection of environmental resources.
 Offering orientation classes to remove the
remaining livestock from Jazmourian pastures and
developing man-made grasslands for them.
 Encouraging and introducing top stockbreeders, in
terms of reducing the dependence of livestock to
the pasture, and supporting industrial animal
husbandries which are highly efficient.
 Continuing and developing environmental projects
in villages, to the best of ability, specifically
implementation of windbreakers around farms,
home gardens and extending verdant courtyards in
homes, creating and protecting rural parks in
collaboration with the rural municipality, people
and the office of natural resources.
 Continuing technical courses and supporting the
newly created jobs for men and women
 Creating model farms which are environmentally
friendly, together with encouraging and
introducing top farmers in terms of their protective
performance of water and soil resources.
 And etc.
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چکیده
روش تحقیق :روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده و دادهها از روش کتابخانهای و میدانی با ابزار مشاهده و پرسشنامه گردآوری شدند .جامعۀ آماری ،محدودة
اجرای ترسیب کربن جازموریان است .جامعۀ نمونه  8روستای تحت اجرای ترسیب کربن و  180نفر از اعضای گروههای توسعه ترسیب کربن است که به صورت
تمام شماری انتخاب شدند .روش تحلیل دادهها استفاده از آزمون تحلیل واریانس و تکنیک تولید وزنی است.
یافتهها :در راستای آزمون فرضیۀ اول ،یافتههای مدل تولی وزنی نشان داد اعضای گروههای توسعۀ روستاهای زیاارت میرمقاداد و حیادرآباد کمتارین درجاۀ
بازآفرینی و روستاهای بوهنگ ،گروچان و چاه دشت بیشترین میزان بازآفرینی فرهنگ محیطی را داشتهاند .نتایج تحلیل واریانس فیشر نشان داد بین  8روستای
پایلوت به لحاظ بازآفرینی فرهنگ محیطی تفاوت معناداری ( )0.000وجود دارد .در راستای آزمون فرضیۀ دوم نتایج نشان داد بهجز دو روستای زیارت میرمقداد
و حیدرآباد ،اجرای ترسیب کربن در منطقۀ جازموریان توانسته است به ارتقای درجۀ بازآفرینی فرهنگ زیستمحیطی کمک کند که از مصادیق آن ارتقای دانایی
مردم در مورد محیط و منابع آن ،اجرای پروژههای تولید نهال ،نهالکاری ،ایجاد بادشکن بیولوژیک ،کاهش فشار بر مراتع و ایجاد مشاغل فنی و هناری و غیاره
میباشد.
محدودیتها /راهبردها :بهترین رویکرد برای ارتقای فرهنگ زیستمحیطی روستاییان جازموریان ،تأکید بر رویکرد دانااییمحاوری و بهتارین راهرارد بارای
روستاهای منطقه ،راهررد صنعتیشدن (صنایع کوچک ،کارگاهی ،هنری و مشاغل غیروابسته به آب) و راهررد توسعۀ اقدامات محیطی با مشاارکت روساتاییان
میباشد که این دو راهررد ،جایگزین مناسری برای راهررد کشاورزی مرسوم است.
راهکارهای عملی :با توجه به ضعف و آسیبپذیری نظام محیطی منطقه ،ضعف فرهنگ زیستمحیطی روستاییان ،و فرصتهای ترسیب کربن برای بهرود این
ضعفها میتوان راهکارهای عملی از قریل تداوم برگزاری دورههای فنی و حمایت از مشاغل نوپای ایجادشاده بارای زناان و ماردان ،جلاب همکااری عملای
روستاییان در اجرای پروژههای آبیاری نوین به صورت مشارکتی با سازمان جهاد کشاورزی و غیره ارائه داد:
اصالت و ارزش :اصالت و ارزش یافتههای تحقیق به خاطر کشف و ارزیابی تأثیرات برنامههای مشارکتی در ارتقای درجۀ بازآفرینی زیساتمحیطی روساتاییان
میباشد که این تأثیرات در سه بعد اندیشهای ،رفتاری و عملی آشکار است.
کلید واژه ها  :دانش محیطی ،رفتار محیطی ،توسعۀ پایدار ،پروژة ترسیب کربن (ترسیب کربن) ،جازموریان.
ارجاع :بذرافشان ،ج .و پایدار ،ا .)1396( .ارزیابی وضعیت بازآفرینی فرهنگ محیطی نواحی روستایی (مطالعۀ موردی :پایلوت ترسیب کربن
جازموریان) .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.39-56 ،)2(6 ،
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
توسعۀ روستایی موضعی چندبعدی است که در چهارچوب
سیاستهای ملای طراحای مایشاود .باین توساعۀ روساتایی،
منطقهای و ملی پیوساتگی برقارار اسات .چالشای کاه اخیاراً
توسعۀ روستایی را به خطر انداخته ،مسأله ناپایاداری محیطای
در قالب خشکسالی ،ضعف منابع پایاه و بایثرااتی اجتمااعی
(مهاجرت) ،بیکاری ،اقتصاد ناسالم و غیره است؛ فرآیندی کاه
در سطح ملی و جهانی بر روی رویکردهاای انساانی ،غاذایی،
امنیتاای و فعالیااتهااای زیرساااختی ت اأثیر گذاشااته اساات
(کنوانسیون مرارزه با بیابانزائی سازمان ملال ،2009 ،2ص.)4 .
پس از آن که مفهوم توسعه در بین جوامع مطرح شد ،عادهای
اقتصاد را زیربنای توسعه دانسته و عدهای فرهناگ را و جادال
بین این دو گفتمان در نهایت ،به اساسیبودن همۀ ابعاد توسعه
در دنیای امروز ختم شد .فرهناگ دو جنراۀ ماادی و معناوی
دارد و از دیدگاه جغرافیایی شامل نوع نگارش و ادرا انساانی
به زندگی و محیط زندگی و همچناین ،قادرت حال مساأله و
یافتن راه حل برای مساائل و محادودیتهاای زنادگی توساط
انسان است .امروزه توسعۀ پایدار روستایی با رویکردهایی چون
توسعۀ سرز ،توساعۀ محایطمحاور ،توساعۀ مشاارکتی و غیاره
مطرح اسات و در ایان رویکردهاا باهویژه در جاوامعی کاه باا
چااالشهااای محیطاای مواجهانااد ،تأکیااد بیشااتری روی نقااش
«فرهنگ»« ،نگرش»« ،اراده» و «مشارکت» ماردم در ارتقاای
سالمت و حفاظت محیطای وجاود دارد .برناماههاا ،اقادامات و
پروژههای بینالمللی و ملی در پیشررد اهداف توسعۀ روستایی،
تأکید زیادی بر اعمال راهرردهاای مشاارکتی ،محایطمحاور و
فرهنگمرنا به طور همزمان دارند؛ زیرا اعتقاد بر این است کاه
به دلیل تضاد رشد اقتصادی و سالمت محیطی ،تنها باا تغییار
نظام اندیشهای ،بهرود نگرشها ،و رفتار عملکردی مردم محلی
بهرهبردار میتوان دو هدف حفاظت محیط و توساعۀ اقتصاادی
را همزمان تحقق بخشید.
تا کنون دخالتها ،اقدامات و تغییرات در مناطق روستایی
با نمودها و مصادیقی چاون ساوب بهارهبارداری از مناابع آب و
خاا  ،تخریااب و تضاعیف پوشااش گیااهی ،فشااار بار مراتااع،
مصنوعکردن فضای روستایی ،تضعیف نظام همکاری جمعای و
غیره همراه بوده است؛ به عرارتی ،طی دهههای گذشاته غلراۀ
رویکردهای تقلیلگارا و غیرمشاارکتی بار توساعۀ روساتایی و
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رفتار سوداگرانه روستاییان نسرت به محیط ،نتایج منفی بارای
منابع آب ،خا و تنوع گیااهی و جاانوری بار جاای گذاشاته
است؛ اما امروزه نظریهپردازان توسعۀ روستایی دریافتهاناد کاه
اقتصاد پایدار ،اجتماع پایدار و محیط پایدار به یکدیگر وابسته
بوده و همافزایی دارند .این وابستگی به معنای نقاش آگااهی و
حساسیت زیستمحیطی انسان روستایی و توانمندساازی وی
در بهرهبرداری بهینه و حفاظات از مناابع محیطای مایباشاد.
بنابراین ،از آنجایی که پایداری فضاهای روستایی بادون یکای
از اینها ممکن نیست ،میتوان گفت جایگاه و نقش برنامههاا و
طرحهای توساعۀ جاامع ،یکپارچاه و مشاارکتی در پایاداری
روستاها ،اساسی است .پروژة بینالمللی ترسیب کاربن یکای از
طرحهایی است که تالش دارد از طریق ایجاد تغییرات فرهنگی
عینی و ذهنی و بازآفرینی فرهنگی ،به ارتقای فرهنگ محیطی
انسان بهرهبردار و پایداری منابع محیطی کمک کناد .ترسایب
کربن در ایران از اوایل سال  1382با همکااری برناماۀ عماران
ملل متحد 3و تساهیالت زیساتمحیطای جهاانی 4در منطقاۀ
حسینآباد غینااب شهرساتان سربیشاه خراساان جناوبی ،باه
منظور توسعۀ مدل مدیریت مشارکتی حفاظت منابع و توساعۀ
اقتصادی -اجتماعی روستاها در مناطق خشاک و نیمهخشاک
اجرا شد .ترسیب کربن جازموریان نیز در اواخار بهمان 1392
در مساحتی بالغ بر  56هزار هکتاار و در  21روساتای حاشایۀ
تاالب جازموریان شروع به اجارا شاد .ایان روساتاها اخیاراً باا
مسائل محیطی چون افزایش زباله ،کاهش فضای سرز ،کااهش
سطح آب زیرزمینی و بیالن منفی آب ،فرسایش کمّی و کیفی
خا  ،حرکت ماسههاای روان ،وقاوع سایالب و کااهش تاوان
مراتع مواجه شدهاند .تا کنون  8روستا وارد فاز اجرایای پاروژه
ترسیب کربن شدهاند .با گذشت  2سال از اجرای طارح ،هادف
تحقیق حاضر تحلیل نقش ترسیب کربن جازموریان در تغییار
فرهنگ محیطی و اصالح رفتار عملای بهارهبارداران روساتایی
است.
با ایان مقدماه ساؤاالت تحقیاق چناین طارح شادهاناد:
نمودهای تغییرات و بازآفرینی فرهنگ زیساتمحیطای بهاره-
برداران روستایی حاصل از پروژة ترسیب کربن جازموریان چاه
هستند؟ آیا تغییار رفتااری -عملکاردی روساتاییان در بهاره-
برداری از محیط در روستاهای محدودة اجرای پاروژة ترسایب
کربن یکسان است؟

سال ششم

ارزیابی وضعیت بازآفرینی فرهنگ محیطی نواحی روستایی...

 .2 .1پیشینة نظری تحقیق
خالصۀ نتایج برخی مطالعات انجامشده در داخال و خاارج
کشور در زمینۀ بازآفرینی فرهنگ محیطی و همچنین ،عملکرد
و اثرات پروژة ترسیب کربن در زیر ارائه شده است:
 حسننژاد ،کهنسال و قربانی ( )1389در تحقیق خود بااعنوان «امکانسنجی سیاستهای انگیزشی اجرایی پروژة بین-
المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندساازی جواماع
محلی» نتیجه گرفتناد سیاسات توساعه و تارویج اساتفاده از
انرژیهای نو بارای پخاتوپز و اساتحمام و غیاره باه منظاور
کاهش بوتهکنی و تخریب مراتع (سیاسات ساازمانمحاور) در
اولویت اول و سیاست جریمههای نقدی بارای روساتاییان در
ازای کنادن بوتاههاا و چارای مراتاع بایش از دامناۀ بحرانای
(سیاست سازمانمحور) در اولویت آخر میباشاند .همچناین،
ارائۀ آموزش و تسهیالت به زنان و افراد فقیر (آموزشمحور) و
ارائۀ تسهیالت برای جایگزینی دام سرک به جای دام سنگین
(سازمانمحور) بهترتیب ،بیشترین و کمترین تأثیر را دارند .در
زمیناۀ امکاانسانجی نیاز سیاساتهای انگیزشای باا هادف
توانمندساازی جواماع محلای و حفاظات مراتاع ،از میاان
سیاستهای انگیزشی مطرح شاده ،بااالترین درصاد موافقات
مردم محلی با این سیاستها به ترتیاب مرباو باه توساعه و
ترویج اساتفاده از انارژیهاای ناو (ساازمانمحاور) ،تشاکیل
صندوقهای اعتراری خرد و تشکیل گروههای توسعۀ روستایی
(فردمحور) و کمترین درصد موافقت ایان جواماع مرباو باه
سیستم جریمههای نقدی برای روستاییان در ازای کندن بوته-
ها و چرای مراتع بیش از حد بحرانی (سازمانمحور) میباشد.
 فال سالیمان و حجایپاور ( )1390در تحقیاق خاود بااعنااوان «واکاااوی میاازان پایااداری سااازمانهای مردمنهاااد در
مناطق روستایی؛ تجربیات پروژه باینالمللای ترسایب کاربن»
خراسان جنوبی نشان دادند بیشترین انگیزه برای ادامۀ فعالیت
گروهها در زمینۀ حفاظت از مراتع و منابع طریعی (باه دلیال
وابستگی فعالیت دامداری بیشتر اعضاا باه مراتاع) مایباشاد.
همچنین ،گروههای توسعۀ روساتایی باه عللای چاون تقویات
روحیۀ مشارکتی ،آموزش حرفهای و محیطی ،توانمندسازی و
ارتقای ظرفیتهای انسانی و محیطای و تناوع شاغلی (باهویژه
شغلهایی که کمتر وابسته به منابع آب و خاا هساتند) ،تاا
حد زیادی پایداری الزم را برای اداماۀ فعالیاتهاای خاود باه
دست آوردهاند.
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 رشاایدپور و آقاساای ( )1390در تحقیقاای بااا عنااوان«ظرفیتسااازی فرهنگاای عاماال کلیاادی در راسااتای توسااعۀ
فرهنگی -سیاسی» ظرفیتسازی فرهنگی را کمک به ماردم و
نهادهایشان برای ارتقاای تواناایی آنهاا در مقابلاۀ کارآماد باا
تغییرات غیرسودمند محیطی دانسته و چهار جنرۀ مهم توسعۀ
فرهنگی را توسعۀ مرانی اعتقاادی ،توساعۀ سارمایۀ فرهنگای،
توسعۀ تفکر فرهنگی و توسعۀ نهادی -فرهنگی ذکر کردهاند.
 صابریفر ،فالسالیمان و قیصااری ( ،)1391در تحقیاقخود با عنوان «توسعۀ پایدار محلی و جاذب حاداکیری ماردم
طرق تجارب ترسیب کربن» نشان دادناد اعتمااد ،همراهای ،و
همکاری مردم در برنامهها و اقدامات توساعۀ پایادار محلای در
صورتی افزایش مییابد که به خواستهها و اولویتهای آنها نیز
توجه شود .نتایج نشان داد در مجموع ترسیب کاربن توانساته
در سایۀ آموزش و گروهبندی مردم ،آنهاا را باه سامت پاس-
اندازهای خرد بررد .چون مردم ابتکار عمل را به دست گرفتاه-
اند ،توانستهاند با تکیاه بار مادیریت مناابع ،اعتراارات خارد و
ارتقاای آمااوزش باه تحقااق اهاداف توسااعۀ پایادار در محاایط
روستایی کمک کنند.
 فالسلیمان ،صادقی و موحادیپاور ( )1391در تحقیاقخااود بااا عنااوان «تحلیلاای باار نقااش ترساایب کااربن در
توانمندسازی زنان روساتایی حساینآبااد سربیشاه بیرجناد»
نشان دادند ایجاد خودباوری و آموختن روشهاای مشاارکت و
همیااااری بااارای رفاااع مشاااکالت فاااردی و اجتمااااعی ،از
دستآوردهای ترسیب کربن است که میتوان از آن به عناوان
الگوی محیطی مشارکتی در سایر نقاا کشاور اساتفاده کارد.
افزایش و تنوع فرصتهای شغلی ،بهرود درآمد ،بهراود آگااهی
زنان ،استقالل مالی ،مشارکت در تصمیمات و بهراود نگارش و
تفکر زنان از دیگر پیامدهای میرت ترسیب کربن است.
فالسلیمان و چکشی ( )1390در تحقیق خاود باا عناوان
«پایش و مانیتورینگ اقتصادی -اجتماعی ترسیب کربن دشت
حسینآبااد سربیشاه -خراساان جناوبی» ،گاروههاای توساعۀ
روستایی اکنون در ابعاد مختلاف فعالیاتهاای آباادانی محال
سکونتشان و روشهای پیگیری و حل امور (از طریق ساازمان-
های دولتی و یا راههای دیگر) توانمند شدهاند .با آموزشهاای
متنوع محیطی و ایجاد شغلهای جنرای ،بهتادریج تعاداد دام
سارک در منطقاه رو باه کاااهش مایباشاد و در حاال تعااادل
ظرفیت دام با پتانسیل تولیدی مراتع اسات .اساتفاده از مراتاع
جهت مصارف سوختی به میزان قابل تاوجهی کااهش یافتاه و
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فرهنگ سوخت (با انرژیهای نو و ساوختهاایی چاون گااز و
غیره) تغییر کرده است .در نتیجه ،چشماناداز محایط طریعای
دچار تحول میرت شده است.
مرور پیشینۀ تحقیاق نشاان داد اماروزه ظرفیاتساازی و
بازآفرینی فرهنگی نیاز اساسای جواماع روساتایی در راساتای
رسیدن به پایداری است .پروژههاای باینالمللای اجراشاده تاا
کنااون توانسااتهانااد راهرردهااا و راهکارهااای عملاای ،مااؤثر و
سازگاری را در حوزههای زیستمحیطی در روستاهای پاایلوت
ارائه دهند .همچنین ،مرور پیشینه نشاان داد بهراود عملکارد
محیطی انسان روستایی و بازآفرینی فرهنگ روستایی نیازمناد
تهیه و اجرای برنامههایی جامع است که در یک فرآیند مانظم
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به آموزش ،حساسسازی ،توجیه ،بسایج گروهای ،نهادساازی،
توانمندسازی و جلب اعتماد و همکاری مردم محلی بپردازناد؛
زیرا در حقیقات سارمایههاای پنجگاناه و پیوناد آنهاا الزماۀ
بازآفرینی فرهنگی و در نتیجه ،پایداری محیط اسات .سارمایۀ
مالی (شغل و درآمد) بدون تحقق  4نوع سرمایۀ انسانی (سواد،
دانش و آگاهی) ،اجتماعی (مشارکت ،همکاری و ارادة جمعی)،
زیرساختی (ابزار و تأسیساات فیزیکای) و طریعای (حفاظات و
تقویت مناابع پایاه) ایجااد نمایشاود .تاأمین  5عنصار فاوق
مأموریت و رسالت پاروژههاای توساعۀ یکپارچاه و مشاارکتی
مانند ترسیب کربن در نواحی روستایی است (شکل .)1

شکل  -1مدل  5سرمایه؛ الزمه شکلگیری جامعة روستایی ایمن ،سالم و پیشرفته
مأخذ :علیپور و پایدار ،1394 ،ص50 .

هدف تحقیق حاضر این است که بر پایۀ تجربیات حاصل از
اجرای ترسیب کربن و توانشهای نواحی روستایی باه ارزیاابی
عملکرد این پروژهها و ارائۀ راهکارهای مناساب و عملای بارای
تحقق بازآفرینی فرهنگی در نواحی روستایی بپردازد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
هامون جازموریان یکی از تاالبهای مهم کشاور باوده کاه
بااین کوههااای مکااران و شاهسااواران و بااه عرااارتی ،بااین
رشتهکوههای جرال بارز در شامال و بشااگرد در جناوب واقاع

شده است .در بین عموم مردم پوشش گیاهی غالب منطقه باه
«جاز» و انروهی و کیرت آن باه «موریاان» معاروف میباشاد.
محدودة اجرای پروژه  CPSدر موقعیت جغرافیایی  5839Eتا
 5914Eو  2710Nتااا  2738Nبااین اسااتانهای کرمااان و
سیسااتان و بلوچسااتان واقااع شااده اساات .طرااق آمااار مرکااز
بهداشت ،جمعیت روستاهای واقع در محدودة انتخابی 17506
نفر در قالب  21روساتا و  4291خاانوار مایباشاد .نقشاۀ ()1
موقعیت منطقۀ مورد مطالعه را نشان میدهد.
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ارزیابی وضعیت بازآفرینی فرهنگ محیطی نواحی روستایی...
جدول  -2روستاهای تحت اجرای ترسیب کربن به عنوان جامعة مورد مطالعة تحقیق
مأخذ :گزارش عملکرد ترسیب کربن جازموریان ،1393 ،صص9-46 .
نام آبادی

خانوار

جمعیت

زیارت میرمقداد

321

1303

مدرسه
+

خانۀ بهداشت
+

آب لولهکشی
-

 500متر

بوهنگ

401

1715

+

+

+

0

چاه دشت

337

1561

+

-

+

شهیدآباد

101

566

-

-

-

0
5km

حیدر آباد

86

391

+

+

-

4 km

گروچان

85

508

-

-

-

3 km

چاه بهمن

129

585

-

-

-

3 km

نازدشت

116

660

-

-

-

2 km

شکل  -1موقعیت محدودۀ اجرای ترسیب کربن جازموریان در جنوب کرمان

مأخذ :نگارندگان1395 ،

فاصله از جاده اصلی
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 .2 .2روش تحقیق
روش تحقیااق توصاایفی -تحلیلاای بااوده و دادههااا از روش
کتابخانهای و میدانی با ابزار مشاهده و پرسشنامه گاردآوری
شدند .جامعۀ آماری تحقیق 8 ،روستای تحت اجارای ترسایب
کربن پایلوت جازموریان ( 68نفر از سرگروههای توساعۀ عضاو
ترسیب کربن) میباشد که تمامشماری شدهاند و جامعۀ نموناه
را تشکیل میدهند؛ زیرا سرگروهها هستند که هام باه عناوان
ساکن روستا و هم به عناوان عضاو ترسایب کاربن از داناش و
صالحیت الزم برای گردآوری دادهها برخوردارند .ابزار تحقیاق
پرسااشنامه محققساااخته اساات کااه روایاای آن بااه کمااک
متخصصان دانشگاهی تأیید شد و سپس ،براساس نتایج آلفاای
کرونراخ ،پایایی پرسشنامه  0.868محاسره شد .روش تحلیال
دادهها ،اساتفاده از روش تولیاد وزنای 4اسات .تصامیمگیاری
فرآیند تعیین اهداف ،جماعآوری اطالعاات مارترط و انتخااب
گزینۀ بهینه و مطلوب میباشاد (هایس و سیشایلیانو،1996 ،
ص .)6 .انتخاب مکانهای بهیناه ،انتخااب راهکاار بهیناه ،هار
جایی که احتیاج به تصمیمگیری بهینه داشته باشد ،مدلهاای
تصمیمگیری چندشاخصه میتواند کااربرد داشاته باشاد (دی،
بایرگ ،سارکر و سانیال ،2012 ،ص .)659 .تکنیک تولید وزنی
به تکنیک جمع وزنی و تکنیک مجماوع سااده وزنای شاراهت
بسیاری دارد ،با این تفاوت که در این مدل باه جاای جماع ،از
روش ضرب استفاده میشود و همچنین ،مقادار هار معیاار باه
توان وزن آن معیار میرساد .در ایان تکنیاک نرماالیزدهکردن
شاخصها ضرورتی ندارد .همچنین ،در این تکنیاک باه خااطر
این که مقدار هار معیاار باه تاوان وزن خاود میرساد ،مقادار
بهدستآمده برای هر گزینه باید بزرگتر از  1شود .ایان مادل
میتوانااد باارای مسااائل تصاامیمگیری تکبعاادی و چندبعاادی
استفاده شود (تریاانتاافیلو و بایاگ ،2004 ،5ص .)7 .تکنیاک
تولید وزنی با استفاده از تابع زیر عمل میکند:
()1
m

wj

) (x
ij


AWP
 max

j 1



در این تابع AWP ،معادل حاصلضرب سودمندی گزینه iام،

xij

معادل گزینه iام از شاخص  jام ،و

 w jمعادل وزن شاخص  jام میباشد.
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روش وزندهی به معیارهاا روش وزندهای تاوان رتراهای
است .یکی از روشهای وزندهای باه شااخصها و معیارهاای
ارزیابی ،روش توان رتراهای میباشاد .طراق ایان روش کاه از
طریق تاابع  Wi  ( N  R j  1)2انجاام میشاود ،ابتادا رتراۀ
مستقیم هر شاخص از طریق کارشناساان و صااحبنظران باه
دست میآید و سپس ،وزن نهایی محاساره میشاود .در روش
وزندهی تاوان رتراهای باه منظاور تعیاین وزن شااخصها از
مقیاس رترهای استفاده میشود (حاجینژاد ،فتااحی و پایادار،
 ،1394ص.)62 .

 .3مبانی نظری تحقیق
فرهنگ یک مفهوم و ساختار نظری است .از ساوی دیگار،
یک ویژگای بارای بسایاری از موضاوعات نظیار تفکار انساان،
جهانبینی ،دیدگاه ،رفتار و چگونگی انجام آن میباشد .کاالینز
سرمایۀ فرهنگی را شامل منابعی چون مکالمات ازپیشاندوخته
در حافظه ،شیوههای زبانی ،انواع خاص داناش و مهاارت ،حاق
ویژة تصمیمگیری و حق دریافت احترام میداند .فرهنگ یعنی
ساختار اجتماعی ،ارزشهای مردم ،ساازمان اقتصاادی باهویژه
شیوة کاربرد منابع مانناد کااربری زماین ،تکنولاوژی و شایوة
معیشاات در سااکونتگاههای انسااانی (شااکویی ،1392 ،ص.
)180؛ به بیان دیگار ،فرهناگ یعنای شایوة خااص زنادگی و
همچنین ،قدرت حل مشکالت به گونهای که گسترش فرهنگی
یک مکان بستگی به توفیق آن فرهنگ در رفع نیازهای ماادی
و معنوی اعضای خود و دیگر مکانها بهدور از تخریاب و بای-
عدالتی دارد .فرهنگهای غنی ،زمان بیشتری برای فعالیتهای
فرهنگی بهویژه توسعۀ خالقیت ،ناوآوری ،داناایی ،اخالقیاات و
افزایش قدرت حل مسأله به کار میبرند (شاکویی ،1392 ،ص.
 .)283فرهنگ مادی را شامل همۀ وسایل و ابزارهاای ماادی و
آنچه به دست بشر از مادة طریعی ساخته شاده و شایوههاا و
فرآیندهای ساختوساز آنهاا مایدانناد و فرهناگ معناوی را
شامل ارزشها ،باورها ،اندیشهها ،دانش و فنهاا ،دیان ،آداب و
سنتها ،و همۀ فرآوردههای ذهنای انساان مطارح مایکنناد.
رشدیافتن در یک فضای فرهنگی ،نظامی از ارزشها و معناها و
هنجارهای رفتاری را چنان در ژرفنای وجود فارد یاا طریعات
وی مینشاند که کل نظام رفتااری او را پدیاد مایآورد (بیارد،
کرتیس ،پاتنام ،رابرتسون و تیکنر ،1993 ،ص .)14 .مطالعاات
فرهنگ در فضاهای روستایی شامل بهراود بهارهوری انساان از
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زیستگاه یا بوم به کمک ابزارها ،تکنیک و اختراع انساانی مای-
باشد (ویلیامسون ،رجریفرد و انمار  ،2003 ،ص.)61 .
بازآفرینی 6به معنای بازتولید و آفرینش دوبارة موجودات و
مکانهاست کاه در معارخ خطار و ناابودی قارار دارناد و باا
نوسازی و بازسازی 7و باززندهسازی و بهساازی 8کاه هادف آن
عمدتاً تغییرات در جنرۀ فیزیکی-کالردی مکان اسات ،تفااوت
اساسی دارد .رویکردهای نوساازی و بهساازی فاقاد توجاه باه
ارزشهای زیستمحیطی هستند ،در حالی کاه باازآفرینی باه
رویکرد جامع ،چشمانداز راهرردی یکپارچه و اهاداف توساعۀ
پایدار توجه دارد (بحرینای ،ایازدی و مفیادی ،1392 ،صاص.
.)21-19
بازآفرینی در طی روند مربو به از نو فعالشادن صاورت
میپذیرد .در این اقدام ،محایط طریعای و سااختار اقتصاادی-
اجتماعی فضاهای جغرافیایی احیا میشوند .در بازآفرینی هدف
حفظ و احیای ویژگیهای ارزشی قدیمی و باومی و همچناین،
خلق ویژگیها و معیارهای نوین است تاا از رکاود و ناپایاداری
محیطی ،فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی جلوگیری شود (رابرت
و سیکز ،2000 ،ص.)140 .
بازآفرینی نگرشی هماهناگ و اقادامی اسات کاه باه حال
مسائل منجر مایشاود و باه دنراال ایجااد وضاعیت پایادار در
محاایط ،اقتصاااد ،اجتماااع و کالرااد مکااان اساات (پااورجعفر و
دهقانی ،1390 ،ص.)19 .
هدف بازآفرینی افازایش کیفیات محایط زنادگی اجتمااع
محلی و افزایش مشارکت آنها در روند بهرود کیفیات محایط
زندگی است .ضرورتهای بازآفرینی در توسعۀ روستایی شاامل
حفاظت از تنوع زیساتی ،حفاظات مناابع و سارزینگی زماین،
حفاظت از میارا فرهنگای ،تاأمین امنیات پایادار ،ساالمتی
شهروندی ،امنیت غذایی و تقویت اشتغال است .نهادیناهشادن
رویدادهای فرهنگای ،در تیریات رویکارد باازآفرینی شاهری و
روستایی مؤثر است (بیرد و همکاران ،1993 ،ص.)4 .
به طور کلای ،باازآفرینی نگرشای هماهناگ و گساترده و
اقدامی است که به حل مسائل و مشکالت منجر میشاود و در
پی ایجاد وضعیتی پایدار در اقتصاد ،کالراد ،اجتمااع و محایط
است .در بازآفرینی کیفیتمدار بایاد متغیرهاا و نمایانگرهاای
محیطی را هدف قارار داد و آنچاه را کاه آفریاده شاده باود،
بازآفرینی کرد (آیکا  ،ریفایلو ،آلتناز و گوچاان ،2009 ،9ص.
.)5
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در سالهای اخیر سیاستهای بازآفرینی فرهنگی و کیفای
به عنوان ابزار معاصرسازی و رویکرد برناماهریازی اساتراتژیک
ارزیابی شده است .ظرفیتسازی فرهنگی؛ یعنای زمیناهساازی
برای توسعۀ دانایی ،مهارت ،تکنیک و استعداد افراد جامعاه باه
منظور افزایش توانایی آنها بارای مادیریت فرهناگ و محایط
(ویلیامسااون و همکاااران ،2003 ،ص .)68 .ظرفیااتسااازی
فرهنگی در واقع ،ارتقای چند نوع باور در انسان است:
 اعتقاد به نوآوری
 اعتقاد به علم (علم باوری)
 آیندهباوری
 اعتقاد به توان انسان در حل انواع مسائل (خودباوری)
 اعتقاد و احترام به محیط (محیطبااوری) (رشایدپور و
آقاسی ،1390 ،صص.)131-139 .
جنرۀ بسیار مهمی که در فرآیناد توساعۀ روساتایی ماورد
تأکید است ،موضوع پایاداری اکولاوژیکی مایباشاد .ایان امار
نظارت بر آثار محیطی مداخالت توسعۀ روستایی را طلب مای-
کند و ارتراطات زیستمحیطی را در برنامهریزی فعالیاتهاای
توسعۀ روستایی دخالات میدهاد (افتخااری و بادری،1382 ،
ص .)27 .نظریات رفتاری علل بروز عدم مطلوبیت در برداشات
منابع را در رفتار و اعمال خود انسان بهرهبردار جستوجو می-
کند و معتقد است اندیشه ،نیت و نگرش انسان نسرت به منابع
و بهرهبرداری از آن تعیینکنندة نرخ مطلوبیت استفاده از منابع
است.
نظریات رفتاری گروهی از نظریات روانشناسی اجتمااعی
هستند که در تریین تفکرات و نگرشهای عامالن بر رفتارهای
قابل مشاهده افراد تمرکز دارند تا گزارشات درون ذهنی آنهاا.
طرق نظریۀ «الگوی نظری رفتار تنظیمشده» رفتار بهرهبرداران
تحت تأثیر ارزشها و نگرشهای آنها قرار دارد و تا زمانی کاه
تغییرات ارزشی و هنجاری در بهرهبرداران صورت نگیرد وقاوع
رفتارهای سازگار با محیط زیست نیز محقق نخواهد شد.
طرق چنین نظریاتی ،علل عدم مطلوبیت برداشت منابع را
باید در نظام انگیازهای -نگرشای و رفتاار ،عملکارد و فرهناگ
تولیدی انساان روساتایی جساتوجو کارد و راهکاار مناساب
مطلوبیت بخشی به برداشت منابع نیز ایجاد تغییارات نهاادی-
رفتاری در عامالن بهرهبردار است؛ زیرا اعتقادات رفتاری منجار
به بهرود و توسعۀ گرایشات منفی یا میرات در عمال میشاود.
اعتقااادات هنجاااری منجاار بااه فشااار اجتماااعی -ادراکاای یااا
هنجارهای ذهنی میشود و اعتقادات کنترلی منجر به کنتارل
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رفتاری -ادراکی میشود .ترکیب این دو متغیر منجر باه نیاات
رفتاری میشود .به این منظور ،نظریۀ رفتار برنامهریزیشده باه
عنوان مرناایی بارای ایجااد مادلی جهات بیاان رابطاۀ میاان
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گرایشات و نیات رفتاری به کار رفته است (شکل( )2مانساتد و
پارکر ،1995 ،ص.)114 .

گرایشات رفتاری

اعتقادات رفتاری

رفتار محیطی
قصد و نیت

هنجارهای ذهنی

کنترل رفتار

کنترل رفتاری -ادراکی

اعتقادات هنجاری
اعتقادات کنترل

شکل  -2نمایش شماتیک نظریة رفتار برنامهریزی شده -مدل آجزن
مأخذ :آجزن119-139 ،1985 ،

دیدگاههایی که در چهارچوب مکتب اکولوژی انسانی قارار
میگیرند ،معتقدند انسان بهارهباردار بایاد خاود را باا محایط
زندگیاش سازگار کناد و انطرااق دهاد (شاکوئی ،1387 ،ص.
 .)222امروزه مکتب اکولوژی انسانی کاربردی بیش از هر زمان
دیگری مورد تأکید است و بیش از آن که باه توساعه اهمیات
دهااد ،بااه توسااعۀ پایاادار اهمیاات ماایدهااد و همااواره فشااار
محدودیتهای محیطی را مد نظر دارد.
در مناطق خشک و نیمهخشک ،مناابع و ذخاایر آب مای-
تواند به صورت آب بحرانی ،آب در اندازة متوسط و آب فاراوان
یافت شوند .چنین شرایطی مدیریت منابع ،و برنامهریزی بارای
رسیدن به توسعۀ پایدار کشاورزی نیازمند الگوهاای مادیریتی
انعطافپذیر است.
در این زمینه نظریات بومشناسی را مایتاوان در دو گاروه
نظریات توازن و نظریات عادم تاوازن اکولاوژیکی دساتهبنادی
کرد .طرق نظریات ناامتوازن ،تغییرپاذیری عناصار طریعای در
یک مکان جغرافیایی عاملی است که ضرورت مدیریت انعطاف-
پذیر را مایطلراد .مادیریت انعطاافپاذیر در مقابال مادیریت
ضمیمهشااده و محصااور قاارار دارد (النکفاارود و بیاال،2007 ،
صص.)169-174 .
بنابراین ،برنامهریزی مطلوب به معناای «چیادمان توساعه
براساس توانمندیهای واقعی بومشناختی مناطق جغرافیایی»
است.

جاپای بومشناختی؛ مفهومی است که اخیراً برنامهریازان
بخشهای مختلف اقتصاادی و محیطای باه آن توجاه زیاادی
دارند .جاپای بومشناختی محاسرۀ قابلیت هر طریعت در مکان
با توجه به نیازهای انسان است .در واقع ،جاپاای باومشاناختی
نحوة استفاده از منابع طریعت را بارای تاأمین نیااز انساانهاا
محاسره میکند (واکرناگال و ریاس ،1996 ،10ص .)27 .بشار
باعث کمرود منابع بومشناختی میشاود و در نتیجاه ،سارمایۀ
طریعی به پایان خواهد رسید؛ مگر ایان کاه سیاساتهاا و یاا
اقدامات مؤثری به کار گرفته شود (لوح ،2002 ،ص .)37
جاپای بومشناختی نشان میدهد کاه چگوناه مقادار آب و
زمینهای حاصالخیز کشااورزی را اساتفاده کنایم تاا مناابع
مصرفی مورد نیاز خود را تولید و همچنین ،ضایعات حاصال از
آن را دفااع کناایم؛ بااه عرااارتی ،جاپااای بااومشااناختی در
جستوجوی برقراری ارترا بین مناابع طریعات و تقاضااهای
انسان از آن برای تأمین کاال ،خدمات و اراضی است.
در دهااههااای اخیاار توجااه زیااادی بااه پااارادایم نااوین
اکولوژیکی 11شده است؛ پارادایمی که بار دوساتی و نزدیکای
بهرهبردار و محیط و نوع نگرش انساان بهارهباردار نسارت باه
محیط و منابع آن تأکیاد دارد (سااتون و فیلیا  ،2007 ،ص.
 .)87ماهیت مشکالت زیستمحیطی ،هنجاری میباشد و طرح
مراحث هنجاری مانند اخالق زیساتمحیطای ،مایتواناد یاک
نقش حیاتی در تفکرات زیساتمحیطای و ناوع رفتاار و عمال
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افراد در تعامل با محیط زیسات داشاته باشاد (پایادار،1392 ،
ص.)126 .
برخالف گفتمان نظریات محیطی کالسیک ،امروزه پارادایم
نوین اکولوژیکی مطرح میباشد .این مکتاب بارخالف مکااتری
چون بوممحوری و اکولوژی ،راهکار مطلوبیتبخشی به برداشت
منابع طریعی را راهکارهای محدودکننده نمیداناد و بارخالف
دیدگاههای طرفدار انسان آزاد و اقتصااد آزاد ،خواساتار آزادی
کاماال بهرهباارداران نیساات؛ ب اه عرااارتی دیگاار ،ایاان نظریااات
معتقدند انسان بهرهبردار میتواند با فنآوری ،داناش ،سارمایه-
گذاری و سایر ابزارهای مصنوع خویش باه بهارهوری از مناابع
بپردازد؛ اما از نظر پارادایم ناوین اکولاوژیکی انساان در میازان
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بهرهبرداری ،کیفیت بهرهبرداری و کاربرد انواع ابزار و تکنولوژی
آزاد نیست و باید چهارچوبهایی را رعایت کرد تا ناسازگاری و
عدم مطلوبیت آشکار نشود .از این دیدگاه ،نگرشهای خاص باا
رفتارهای خاص در ارترا است و هر فردی برای در حقاایق
زیستمحیطی نیازمند در ارزشهاای خاود و دیگاران مای-
باشد .طرق الگوی نظری «رفتار حفاظتی تنظایمشاده» رفتاار
کشاورزان تحت تأثیر ارزشها و نگارشهاای آنهاا قارار دارد؛
یعنی تغییرات ارزشی و هنجااری در کشااورزان ،سارب وقاوع
رفتارهای سازگار با محیط نیز محقق میشود (عابادی و شااه-
ولی ،1388 ،صص.)124-28 .

شکل  -3الگوی بسطیافته نظریة «رفتار تنظیمشده» در بررسی رفتار حفاظتی کشاورزان
مأخذ :کایسر ،2006 ،ص19 .

برخورداری افراد از اخالق زیساتمحیطای مناساب ،یاک
تضمین درونی برای رفتار درست با سایر مخلوقات و جلوگیری
از صدمه به محیط زیست محسوب میشود .به همین دلیل ،در
مراحث جاری پیرامون حفاظت از محیط زیسات ،بار آماوزش
اخالق زیستمحیطی و تربیت انسانهای اخالقمدار در تعامال
با محیط زیست ،تأکید فراوانی میشود.
اخالق عملی (مانند اخالق زیستمحیطی) نیز به مفااهیم
فرهنگی و ارزشی ارتراا دارد و در ماهیات خاود ،یاک نهااد
آموزشی است که به منظور تربیت انسانها و تشاکیل عاادات،
مهارتها ،تفکر و فضایل مشخص در آنهاا طراحای مایشاود.
برای این که یک جامعه ،ارزشهای موجود در ارترا با محیط
زیست را مورد نقد قرار دهد ،افراد آن جامعه مایبایاد عوامال

فعالی باشند تا بتوانند آگاهانه نسرت باه خاود و محایط خاود
عمل کنند.
رفتار اخالقی باید داوطلرانه و آگاهانه باشد .فرد بهارهباردار
ناآگاه ،منفعالنه عمل میکند ،در حالی که بهرهبردار آگاه قاادر
است تا خوبی را از بادی ،درساتی را از اشاتراه ،و مساؤولیت و
تعهد نسرت به ارزشها را تشخیص دهد.
به این ترتیب ،نقش بسیار مهم آموزش در تمام ساطوح در
باالبردن سطح دانش ،تحلیل ،اخالق و مسؤولیتپاذیری افاراد
در براباار جامعااه و محاایطزیساات ،انکارناپااذیر اساات .ماهیاات
مشکالت زیستمحیطای ،هنجااری میباشاد و طارح مراحاث
هنجاری مانند اخالق زیستمحیطی ،میتواند یک نقش حیاتی
در تفکرات زیستمحیطی و نوع رفتار و عمل افراد در تعامل با
محیط داشته باشد .در رویکردهای جدید برنامهریازی توساعه،
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به جای تأکید صرف بر شاخصهای رشد اقتصادی ،بر کشاف و
تدار ظرفیتهای مناسب به منظور بهرود نقشآفرینی گروه-
های مختلف مردم تأکید میشود (یعقاوبی ،وحادت و لطیفای،
 ،1392ص.)560.
از دهۀ  1980راهررد اصلی عملیکاردن توساعۀ پایادار در
بخش روساتایی تأکیاد بار عاواملی داشاته کاه بیشاتر جنراۀ
مشارکتی با جواماع محلای دارناد .تأکیاد ویاژة دساتورالعمل
کنفرانس ریو برزیل در سال  1992با عنوان «برنامۀ کاار »21
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بر توانمندسازی مردم محلی برای سازماندهی جوامع خاود و
تشکیل سازمانهای محلی تأکید دارد (حسنناژاد ،کهنساال و
قربانی ،1389 ،ص.)323 .
دیدگاه توسعۀ ظرفیتشناختی کاه در چهاارچوب توساعۀ
انسانی مطرح است ،تأکید دارد توانمندسازی پیششر نقش
آفرینی مردم در توساعه اسات و توانمندساازی مساتلزم ایان
است که فرد قادرت داناایی کساب کناد (شاکل( )4حیادری
ساربان ،1392 ،ص.)157 .

شکل  -4چرخة ظرفیتسازی و توانمندسازی برای پایداری روستاها
مأخذ :پروژة ترسیب کربن جازموریان1394 ،

روششناسی ترسیب کربن از نوع مشارکتی است .در واقع،
نوعی بده -بستان بین مسؤوالن و مردم محلی انجام مایشاود.
مساؤوالن آمااوزش ،ارترااا  ،اختیااار ،قاادرت تصاامیمگیااری و
خدمات تسهیلگری را میدهند و مردم چنین فرصتهاایی را
برای بهرود وضع محیط زندگی خویش استفاده میکنند.
در عااوخ ،اعتماااد ،همکاااری ،توانمناادی ،اسااتقالل و
همراهاای و دلسااوزی را از مااردم دریافاات ماایکننااد .تشااکیل
گروههای توسعۀ روستایی و صندوقهای اعتراری خرد با هدف
افزایش مشاارکت روساتاییان در فعالیتهاای زیساتمحیطای
میباشد؛ به عرارتی ،پاروژة ترسایب کاربن باه دنراال توساعۀ

جامعه از طریق خودیاری ،بهرود شرایط اقتصاادی و اجتمااعی
ساکنان محلی ،اعمال مدیریت پایدار و شیوههای امارار معااش
پایدار از طریق تمرکززدایی تصمیمگیریها و کنترل سارمایه-
های طریعی و مادی توسط مردم میباشد.
در مجموع ،ترسیب کربن ساه هادف عمادة جاذب کاربن
اتمسفری از طریاق احیاای منااطق خشاک (هادف جهاانی)،
افزایش بهرهوری اراضی ،و بیابانزدایی با مشارکت مردم (هدف
ملی) و بهراود وضاعیت اقتصاادی -اجتمااعی جواماع محلای
(هدف محلی) و درنهایت ،شکلگیری محایط پایادار و امنیات
پایدار را دنرال میکند.
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بازآفرینی فرهنگی

موضوع
ابعاد

تغییرات اندیشهای

موضوع

دیدگاهها و
نظریات تبیین
کننده موضوع

تغییرات رفتاری

تغییرات عملکردی

پارادیم توسعۀ پایدار با رویکرد محیطمحوری و معیشت پایدار ،نظریات رفتاری و روانشناسی
اجتماعی مانند الگوی نظری رفتار تنظیمشده ،نظریۀ رفتار برنامهریزی شده -مدل آجزن،
پارادایم نوین اکولوژیکی ،جاپای بومشناختی ،اکولوژی انسانی و غیره.
 نوع نگرش بهرهبرداران نسرت به خود ،محیط ،علم ،آینده و زندگی نمودهای رفتاری بهرهبرداران نسرت به مراتع ،خا  ،منابع آب ،جانوران ،جنگلها -تغییرات سرک زندگی و بهرود روشهای بهرهبرداری از منابع محیطی

متغیرها و
شاخصها

فرضیهها

 درجۀ بازآفرینی فرهنگ زیستمحیطی در روستاهای تحت اجرای  CSPجازموریان متفاوت است. -اجرای  CSPدر منطقۀ جازموریان توانسته است به ارتقای درجۀ بازآفرینی فرهنگ زیستمحیطی کمک کند.

شکل  -5مدل مفهومی تحقیق

مأخذ :نگارندگان1395 ،
همانطور که در مرور مرانی نظاری تریینکننادة موضاوع
تحقیق مشاهده شد ،متغیرهاا و شااخصهاای ارزیاابیکنناده
بازآفرینی فرهنگ زیستمحیطی شامل انواع تغییارات ساازنده
در نگرشها ،رفتار و عملکرد انسان بهارهباردار روساتایی مای-

باشد .در جادول ( )2شااخصهاای ارزیاابی درجاۀ باازآفرینی
فرهنگ زیستمحیطی در سه بعد نگرشی ،رفتاری و عملکردی
نشان داده شده است.

جدول  -2شاخصهای ارزیابی درجة بازآفرینی فرهنگ زیستمحیطی در ابعاد نگرشی ،رفتاری و عملکردی
مأخذ :یافتههای تحقیق1395 ،
متغیرها و شاخصها
اعتقاد به توانایی ابزارهای جدید در کاهش اتالف منابع آب و خا

عالمت اختصاری
X1

بازآفرینی فرهنگ زیستمحیطی

اعتقاد به توانایی دانش و آگاهی در کاهش آسیبها و خطرات محیطی

X2

اعتقاد به ضرورت سالمتی و پیشرفت محیط روستا در آینده

X3

اعتقاد به توانایی انسان در حل انواع مسائل محیطی (خودباوری)

X4

اعتقاد و احترام به محیط (دوستی با محیط و محیط باوری)

X5

مخرب مراتع مانند بز با دام دامهای بهرود کیفیت بهرهبرداری از مراتع (تعدیل دام و ایجاد تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع و جایگزینی
غیرمخرب مانند شتر)

X6

نو به جای هیزم و درختان ،برداشت کمتر از آب با اجرای روشهای نوین آبیاری و بهرود ساختار انرژیهای بهرود فرهنگ مصرفی (استفاده از
مزرعه ،تعلیف مصنوعی به جای استفاده از مراتع و جنگلها و غیره)

X7

تقویت رفتارهای حفاظتی از منابع محیط (محافظت از مراتع ،و جنگلها در مقابل سوزاندان و بریدن و غارتکردن ،حفاظت از گونههای
جانوری در مقابل شکار ،تشنگی ،بیماری و غیره)

X8

کمک به سرزینگی محل سکونت و فعالیت (مشارکت در توسعۀ بوستان روستایی ،ایجاد نهالستان ،نهالکاری درب منازل ،معابر و میادین
درون روستا ،احدا بادشکن دور مزارع و نهالکاری در بیرون روستا)

X9

مشارکت در برنامههای دفع مخاطرات (اجرای بادشکن مصنوعی و طریعی ،الیروبی انهار و مسیر سیل)

X10
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ماایگویااد «درجااۀ بااازآفرینی فرهنااگ زیسااتمحیطاای در
روستاهای تحات اجارای ترسایب کاربن جازموریاان متفااوت
است» از نتایج حاصل از تحلیل دادهها با مدل ارزیاابی  WPو
آزمااون تحلیاال واریااانس فیشاار اسااتفاده شااد .مراحاال انجااام
مدل  WPطرق جداول  4 ،3و  5ارائه شده است .جادول (،)3
دادههای خام را که از طریق نظرسنجی خررگاان دانشاگاهی و
محلی (کشاورزان نمونه) و کارشناسان اداری حاصل شادهاناد،
نشان میدهد .شاخصهای  X1تا  X10همان شاخصهاای ده-
گانه جدول ( ))1هستند که از ترکیاب گویاههاای مرباو باه
تغییرات فرهنگ زیستمحیطی روستاییان ساکن پاایلوتهاای
اجرای ترسیب کربن جازموریان در ابعاد اندیشهای ،رفتااری ،و
عملکردی به دست آمدهاند.

 .4یافتههای تحقیق
ترساایب کااربن بااه عنااوان یکاای از برنامااههااای توسااعۀ
اقتصااادی -اجتماااعی روسااتایی و حفاظاات مشااارکتی منااابع
طریعی و باا مشاارکت برناماۀ عماران ملال متحاد و ساازمان
جنگلها در  17استان کشاور در حاال اجراسات .تعمایم ایان
پروژه به سایر روستاهای کشور نیازمند تحلیال تاأثیرات آن در
پایلوتهای اجراشده در ابعاد مختلف است .از این رو ،با توجاه
به این نظر که ماهیت و مأموریت اساسای ایان برناماه ارتقاای
فرهنااگ محیطاای عناصاار محلاای و توسااعۀ دانااش واقتصاااد
محیطمحور است ،هادف تحقیاق حاضار نیاز آزماون ایان دو
فرضیه است کاه باازخورد و نتاایج اجارای ترسایب کاربن در
روستاهای پاایلوت چگوناه اسات و وضاعیت هار یاک از ایان
روستاها چه تفاوتی دارد؟ در راستای آزمون فرضیۀ تحقیق که

جدول  -3ماتریس دادههای خام

مأخذ :نگارندگان1395 ،
نام آبادی

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

زیارت میرمقداد ()A1

1.83

2.89

1.12

2.8

1.23

7

3

4

12

2

بوهنگ ()A2

4.42

4.27

4.69

4.41

4.46

15

8

6

32

34

چاه دشت ()A3

4.41

4.12

4.11

4.12

4.25

8

9

6

5

8

شهیدآباد ()A4

4.63

3.85

3.96

3.92

4.01

12

3

7

8

5

حیدرآباد ()A5

2.27

2.23

3.84

2.21

2.34

4

2

3

4

3

گروچان ()A6

4.81

4.72

4.68

4.47

4.71

19

10

9

15

17

چاه بهمن ()A7

2.89

2.18

3.85

2.08

3.28

7

6

3

2

3

نازدشت ()A8

4.13

3.93

4.47

3.87

4.02

4

4

6

6

7

طرق جدول ( )4وزن شاخصهای ارزیابی ارائه شاده اسات
که از طریق روش توان رترهای محاسره شده است؛ باه عناوان
میال ،شاخص  x2که رتراۀ اولیاه  3را از نظار کارشناساان باه
دسااات آورده اسااات ،دارای وزن غیراساااتاندارد ( )64و وزن
اسااتاندارد ( 0.17نساارت وزن غیراسااتاندارد شاااخص اول بااه
مجموع غیراستانداردها) میباشد:
()2
W1  (10  3 1)^ 2  64

طرق جدول ( )5یافتههاای مادل  WPنشاان داد اعضاای
گروههای توسعۀ روستاهای زیارت میرمقداد (با امتیاز (10.75
و حیدرآباد (با امتیاز  )10.96کمترین درجۀ بازآفرینی فرهنگ
زیسااتمحیطاای را در بااین روسااتاهای پااایلوت داشااتهانااد.
همچناین ،روساتاهای بوهناگ ( ،)1208گروچاان ( )1201و
چاهدشت ( )11.72بیشترین میزان بازآفرینی فرهنگمحیطای
را داشتند.

جدول -4وزندهی به معیارها به روش توان رتبهای
مأخذ :یافتههای تحقیق1395 ،
عالمت اختصاری

وزن غیراستاندارد

وزن استاندارد

شاخص و معیارها

X1

49

0.13

اعتقاد به توانایی دانش و آگاهی در کاهش آسیبها و خطرات محیطی

X2

64

0.17

اعتقاد به ضرورت سالمتی و پیشرفت محیط روستا در آینده

X3

16

0.04

اعتقاد به توانایی ابزارهای جدید در کاهش اتالف منابع آب و خا

سال ششم

53

ارزیابی وضعیت بازآفرینی فرهنگ محیطی نواحی روستایی...
ادامه جدول 4
وزن استاندارد

شاخص و معیارها

عالمت اختصاری

وزن غیراستاندارد

اعتقاد به توانایی انسان در حل انواع مسائل محیطی (خودباوری)

X4

81

0.21

اعتقاد و احترام به محیط (دوستی با محیط و محیط باوری)

X5

100

0.26

بهرود کیفیت بهرهبرداری از مراتع

X6

4

0.01

بهرود فرهنگ مصرفی

X7

9

0.02

تقویت رفتارهای حفاظتی از منابع محیط

X8

1

30.00

کمک به سرزینگی محل سکونت و فعالیت

X9

25

0.06

مشارکت در برنامههای دفع مخاطرات

X10

36

0.09

جدول  -5رتبهبندی نهایی گزینهها
مأخذ :یافتههای تحقیق1395 ،
گزینهها

مقدار مجموع تولید وزنی

رتره

زیارت میرمقداد ()A1

10.75

8

بوهنگ ()A2

12.08

1

چاه دشت ()A3

11.72

3

شهیدآباد ()A4

11.644

4

حیدرآباد ()A5

10.96

7

گروچان()A6

12.01

2

چاه بهمن ()A7

11.08

6

نازدشت ()A8

11.643

5

طرق جدول ( )6نتایج تحلیل واریانس فیشر نشان داد بین
 8روستای پایلوت به لحاظ بازآفرینی فرهنگ محیطای تفااوت

معناداری ( )Sig=0.000وجاود دارد .بناابراین ،در ساطح 99
درصد اطمینان میتوان فرضیۀ اول تحقیق را تأیید کرد.

جدول  -6نتایج حاصل از تحلیل Anova
مأخذ :یافتههای تحقیق1395 ،
درجۀ معناداری

آماره F

.000

117.597

خوشه

خطا
درجۀ آزادی

میانگین مربعات

Df

میانگین مرلعات

5

.007

2

.772

در راستای آزمون فرضیۀ دوم مرنای بار «اجارای ترسایب
کربن در منطقۀ جازموریان توانساته اسات باه ارتقاای درجاۀ
بازآفرینی فرهنگ زیستمحیطی کمک کند» ،عملکرد زیست-
محیطی اعضای گروههای توساعۀ روساتایی و مصاادیق تغییار
اندیشاهای ،رفتاااری و عملکارد محیطاای مرناای تحلیاال قاارار
گرفت .نتایج نشان داد بهجز در دو روستای زیارت میرمقاداد و
حیدرآباد ،اجرای ترسیب کربن در منطقۀ جازموریاان توانساته

مقدار

است به ارتقای درجۀ بازآفرینی فرهنگ زیستمحیطای کماک
کند که از مصادیق آن ارتقای دانایی ماردم در ماورد محایط و
منابع آن ،اجرای پاروژههاای تولیاد نهاال ،نهالکااری ،ایجااد
بادشکن بیولوژیک ،کاهش فشاار بار مراتاع و مشااغل مخارب
محیطی و ایجاد مشاغل فنی و هنری و غیره میباشاد .جادول
( )7مهمتاارین دسااتآوردهای محیطاای روسااتاییان را از نظاار
شاخصهای ارزیابی به تفکیک نشان میدهد.
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جدول  -7مصادیق تأثیرات ترسیب کربن در زمینة تغییر فرهنگ زیستمحیطی روستاییان جازموریان
مأخذ :نگارندگان1395 ،
نام روستا

تأثیرات

زیارت
میرمقداد

تولید نهال ،درختکاری درِ منازل و دور مزارع ،برگزاری دورههای آموزشی هنری و فنی و کالسهای آموزش محیطی ،جمعآوری زباله از درون روستا،
درختکاری بوستان روستایی

بوهنگ

کاشت بادشکن بیولوژیک (نمونه در کشور) دور مزارع ،جمعآوری بذر درختان بومی ،درختکاری درِ منازل و درون باغچهها ،تولید نهال ،ایجاد  34شغل کامل و
جنری غیروابسته به منابع آب و خا  ،برگزاری دورههای آموزشی هنری و فنی و کالسهای آموزش محیطی ،برگزاری دورههای ترویجی حفاظت از مزارع و
پرندگان ،تعلیف مصنوعی دام و تالش برای کاهش وابستگی به مرتع ،جمعآوری زباله از درون روستا و دفن آن ،تجهیز بوستان روستایی و کاشت درخت جلوِ
مدرسه ،اقدام برای قطرهایکردن مزارع و تغییر الگوی کشت

چاه دشت

جمعآوری بذر درختان بومی ،درختکاری درِ منازل و درون باغچهها ،تولید نهال ،ایجاد  13شغل کامل و جنری که وابسته به منابع آب و خا نیستند ،برگزاری
دورههای آموزشی هنری و فنی و کالسهای آموزش محیطی ،برگزاری دورههای ترویجی حفاظت از مزارع و پرندگان ،اقدام برای تغییر الگوی کشت و قطره-
ایکردن کل روستا

شهیدآباد

کاشت بادشکن بیولوژیک دور مزارع ،جمعآوری بذر درختان بومی ،درختکاریِ درِ منازل و درون باغچهها ،تولید نهال ،ایجاد  19شغل کامل و جنری غیروابسته
به منابع آب و خا  ،برگزاری دورههای آموزشی هنری و فنی و کالسهای آموزش محیطی

حیدرآباد

جمعآوری بذر درختان بومی ،درختکاری درب منازل و درون باغچهها ،تولید نهال ،ایجاد  18شغل کامل و جنری که وابسته به منابع آب و خا نیستند،
برگزاری دورههای آموزشی هنری و فنی و کالسهای آموزش محیطی

گروچان

جمعآوری بذر درختان بومی ،درختکاری درب منازل و درون باغچهها ،تولید نهال ،ایجاد بیش از  25شغل کامل و جنری که وابسته به منابع آب و خا نیستند،
برگزاری دورههای آموزشی هنری و فنی و کالسهای آموزش محیطی ،تعلیف مصنوعی دام ،مرارزه با سیل و الیروبی کف مسیل پشت روستا ،جمعآوری زباله از
درون روستا

چاه بهمن

کاشت بادشکن بیولوژیک دور مزارع ،جمعآوری بذر درختان بومی ،درختکاریِ درِ منازل و درون باغچهها ،تولید نهال ،ایجاد 1 1شغل کامل و جنری که وابسته به
منابع آب و خا نیستند ،برگزاری دورههای آموزشی هنری و فنی ،و کالسهای آموزش محیطی ،الیروبی مسیر سیل

نازدشت

کاشت بادشکن بیولوژیک دور مزارع ،جمعآوری بذر درختان بومی ،درختکاری درب منازل و درون باغچهها ،تولید نهال ،ایجاد  16شغل کامل و جنری که وابسته
به منابع آب و خا نیستند ،برگزاری دورههای آموزشی هنری و فنی و کالسهای آموزش محیطی

 .5بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیاق حاضار ،ارزیاابی درجاۀ باازآفرینی فرهناگ
زیسااتمحیطاای در نااواحی روسااتایی پااایلوت ترساایب کااربن
جازموریان است .مرور پیشینۀ مطالعاتی و مرانی نظری تریین-
کنندة موضاوع نشاان داد اماروزه ظرفیاتساازی و باازآفرینی
فرهنگی نیاز اساسی جوامع روساتایی در راساتای رسایدن باه
پایااداری اساات .بهرااود عملکاارد محیطاای انسااان روسااتایی و
بازآفرینی فرهنگ روستایی نیازمند تهیه و اجارای برناماههایی
جامع است که در یک فرآیند منظم به آموزش ،حساسساازی،
توجیه ،بسیج گروهی ،نهادسازی ،توانمندسازی و جلب اعتماد
و همکاری مردم محلی بپردازند .پروژههای بینالمللی اجراشده
تا کناون توانساتهاناد راهرردهاا و راهکارهاای عملای ،ماؤثر و
سازگاری را در حوزههای زیستمحیطی در روستاهای پاایلوت
ارائه دهند .نتایج تحقیقات انجامشده درباارة تاأثیرات ترسایب
کربن در پایداری محیطی روساتاهای پاایلوت ترسایب کاربن
(حسننژاد و همکاران  ،1390فال سلیمان و حجیپاور ،1390

صابریفر و همکاران  1391و فال سلیمان و همکاران)1391 ،
حکایت از تأثیرات مطلاوب ترسایب کاربن ،باهویژه در زمیناۀ
سازماندهی مردم ،فعالشدن زنان و ابتکار عمل ماردم ،ایجااد
خودباوری و آموختن روشهای مشارکت و همیاری برای رفاع
مشکالت فردی و اجتماعی ،تشکیل صندوقهای اعتراری خرد
و تشاکیل گروههاای توساعۀ روساتایی ،آماوزشهاای متناوع
محیطی و ایجاد شغلهای جنری ،ارائاۀ تساهیالت باه زناان و
افراد فقیر (آموزشمحاور) و ارائاۀ خادمات و تساهیالت بارای
جایگزینی دامهای سرک به جای دام سنگین ،توانمندسازی
جوامع محلی و حفاظت از مراتع ،سیاست جریمههاای نقادی
برای روستاییان در ازای کندن بوتهها و چرای مراتاع بایش از
دامنۀ بحرانی ،ترویج استفاده از انرژیهای نو برای پخاتوپز و
استحمام و غیره به منظور کاهش بوتهکنی و تخریاب مراتاع و
تعادل ظرفیت دام با پتانسیل تولیدی مراتع دارد.
نتایج تحقیاق حاضار نیاز نشاان داد در مجماوع ،اثارات
محیطی ترسیب کاربن مطلاوب باوده اسات؛ اماا در بعضای از
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 توجیه ماردم بارای بیرونکشایدن بقیاۀ دامهاا از مراتاعجازموریان و توسعۀ تعلیف مصنوعی
 تداوم و توسعۀ هر چه بیشتر اجارای پاروژههاای تلفیقایمحیطی و اقتصادی مشارکتی توسط مردم و منابع طریعی
 هنری و حمایت از مشااغل، تداوم برگزاری دورههای فنینوپای ایجاد شده برای زنان و مردان
 جلب مشارکت و همکاری عملی ساازمانهاای کشااورزیدر پروژة ترسیب کاربن و اجارای پاروژههاای قطارهای باه
.صورت مشارکتی با مردم

یادداشتها
1. Carbon Sequestration Project
2. UNCCD
3. UNDP
4. GEF
5. Triantaphyllou & Baing
6. Regeneration- reinvention
7. Reconstrucrion
8. Revitalization and area improvement
9. Aykaç P., Rifaiolu MN, Alt nz AGB,
10. Güçhan Wackernagel M. and Rees W
11. NEP

سال ششم

روسااتاها موفقیاات و تأثیرگااذاری آن در بعااد زیسااتمحیطاای
 یافتههای تحقیق حاضر همسو با یافتههای.نامطلوب بوده است
تحقیقات قرلی است؛ اما طرق تأثیرات و نتایج ضعیف پروژه در
،بعضی روستاها که به علات عادم آگااهساازی مناساب ماردم
مرترطنرودن بعضی پروژههای اجراشده با نیازهاای محیطای و
 مسائل و اختالفات اجتمااعی خاود روساتاها و،اقتصادی آنها
عدم وابستگی و تعلق اکیریت آنهاا باه مناابع روساتا و غیاره
 پیشنهاد میشود به نحاوة آماوزش ماردم و،حاصل شده است
.اجرای پروژهها به نیازها و مقتضیات محلی توجه اساسی شاود
 بهترین راهررد برای روستاهای منطقه جاایگزینی،در مجموع
راهراارد توسااعۀ کشاااورزی بااا راهراارد صنعتیشاادن (صاانایع
 هنری و مشاغل غیروابسته به آب) و راهررد، کارگاهی،کوچک
توسعۀ اقدامات محیطی و مشارکت روستاییان در اجرای پروژه
 قارق و حفاظات، بادشکن، نهالکاری و تولید نهال،آبخیزداری
 و جانوران میباشد و اجرای راهکارهای زیار در راساتای،مراتع
:تقویت پروژهها و افزایش تأثیرات آنها پیشنهاد میشود
 آموزشهای محیطی و برگزاری دورههای عملی آشنایی با روشهاای بهارهبارداری بهیناه و،محیط و ظرفیات مناابع
حفاظت منابع محیطی
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