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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, 

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 environmentally-

friendly 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 researcher-

made 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 

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. 

Keywords: Environmental knowledge, environmental 

behavior, sustainable development, Carbon 

Sequestration Project (CSP), Jazmourian. 
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 چکیده

نامه گردآوری شدند. جامعۀ آماری، محدودة ای و میدانی با ابزار مشاهده و پرسشخانها از روش کتابهتحلیلی بوده و داده -روش تحقیق توصیفیروش تحقیق: 

است که به صورت  ربنترسیب کهای توسعه نفر از اعضای گروه 180و  ترسیب کربنروستای تحت اجرای  8جازموریان است. جامعۀ نمونه  ترسیب کربناجرای 

 ها استفاده از آزمون تحلیل واریانس و تکنیک تولید وزنی است.تمام شماری انتخاب شدند. روش تحلیل داده

ین درجاۀ حیادرآباد کمتار ورت میرمقاداد های توسعۀ روستاهای زیااهای مدل تولی وزنی نشان داد اعضای گروهدر راستای آزمون فرضیۀ اول، یافته ها:یافته

روستای  8د بین فیشر نشان دا اند. نتایج تحلیل واریانسبازآفرینی و روستاهای بوهنگ، گروچان و چاه دشت بیشترین میزان بازآفرینی فرهنگ محیطی را داشته

جز دو روستای زیارت میرمقداد ی آزمون فرضیۀ دوم نتایج نشان داد به( وجود دارد. در راستا0.000پایلوت به لحاظ بازآفرینی فرهنگ محیطی تفاوت معناداری )

تقای دانایی ز مصادیق آن ارمحیطی کمک کند که ادر منطقۀ جازموریان توانسته است به ارتقای درجۀ بازآفرینی فرهنگ زیست ترسیب کربنو حیدرآباد، اجرای 

هناری و غیاره  وکاری، ایجاد بادشکن بیولوژیک، کاهش فشار بر مراتع و ایجاد مشاغل فنی نهال، نهالهای تولید مردم در مورد محیط و منابع آن، اجرای پروژه

 باشد.    می

رای بابهتارین راهرارد  ومحاوری محیطی روستاییان جازموریان، تأکید بر رویکرد دانااییبهترین رویکرد برای ارتقای فرهنگ زیستها/ راهبردها: محدودیت

تاییان شدن )صنایع کوچک، کارگاهی، هنری و مشاغل غیروابسته به آب( و راهررد توسعۀ اقدامات محیطی با مشاارکت روساراهررد صنعتی روستاهای منطقه،

 . گزین مناسری برای راهررد کشاورزی مرسوم استباشد که این دو راهررد، جایمی

برای بهرود این  ترسیب کربنهای محیطی روستاییان، و فرصتضعف فرهنگ زیستپذیری نظام محیطی منطقه، با توجه به ضعف و آسیب راهکارهای عملی:

لای ان، جلاب همکااری عمهای فنی و حمایت از مشاغل نوپای ایجادشاده بارای زناان و ماردتداوم برگزاری دورهتوان راهکارهای عملی  از قریل  ها میضعف

   ارائه داد: کتی با سازمان جهاد کشاورزی و غیرهبه صورت مشار های آبیاری نویناجرای پروژهروستاییان در 

محیطی روساتاییان نی زیساتهای مشارکتی در ارتقای درجۀ بازآفریهای تحقیق به خاطر کشف و ارزیابی تأثیرات برنامهاصالت و ارزش یافتهاصالت و ارزش: 

 ای، رفتاری و عملی آشکار است.  باشد که این تأثیرات در سه بعد اندیشهمی

 (، جازموریان.ترسیب کربنمحیطی، رفتار محیطی، توسعۀ پایدار، پروژة ترسیب کربن ) دانش کلید واژه ها :

 

 ترسیب کربنی: پایلوت )مطالعۀ مورد (. ارزیابی وضعیت بازآفرینی فرهنگ محیطی نواحی روستایی1396. )ا پایدار،. و ج، بذرافشانارجاع: 

 .56-39(، 2)6ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامهجازموریان(. 
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 . مقدمه1
  لهأ. طرح مس1. 1

ارچوب هروستایی موضعی چندبعدی است که در چ ۀتوسع

روساتایی،  ۀشاود. باین توساعهای ملای طراحای مایسیاست

 اخیاراً کاه ای و ملی پیوساتگی برقارار اسات. چالشایقهمنط

ی ناپایاداری محیطا لهأمس ،انداخته خطر به را روستایی ۀتوسع

ثرااتی اجتمااعی سالی، ضعف منابع پایاه و بایدر قالب خشک

 کاه است؛ فرآیندی غیره )مهاجرت(، بیکاری، اقتصاد ناسالم و

 ایی،غاذ انساانی، رویکردهاای روی بر جهانی و ملی سطح در

 اساات گذاشااته ثیرأتاا زیرساااختی هااایامنیتاای و فعالیاات

 .(4 ص. ،9020، 2)کنوانسیون مرارزه با بیابانزائی سازمان ملال

ای عاده ،که مفهوم توسعه در بین جوامع مطرح شد س از آنپ

ال ای فرهناگ را و جاداقتصاد را زیربنای توسعه دانسته و عده

عه ابعاد توس ۀودن همببه اساسی ،بین این دو گفتمان در نهایت

ماادی و معناوی  ۀجنرا در دنیای امروز ختم شد. فرهناگ دو

نی دارد و از دیدگاه جغرافیایی شامل نوع نگارش و ادرا  انساا

له و أقادرت حال مسا ،به زندگی و محیط زندگی و همچناین

هاای زنادگی توساط حل برای مساائل و محادودیت یافتن راه

ون چستایی با رویکردهایی پایدار رو ۀانسان است. امروزه توسع

 غیارهمشاارکتی و  ۀمحاور، توساعمحایط ۀسرز، توساع ۀتوسع

ویژه در جاوامعی کاه باا مطرح اسات و در ایان رویکردهاا باه

کیااد بیشااتری روی نقااش أت ،نااداهااای محیطاای مواجهچااالش

ماردم در ارتقاای  «مشارکت»و  «اراده»، «نگرش»، «فرهنگ»

هاا، اقادامات و اماهسالمت و حفاظت محیطای وجاود دارد. برن

ی، روستای ۀالمللی و ملی در پیشررد اهداف توسعهای بینپروژه

محاور و کید زیادی بر اعمال راهرردهاای مشاارکتی، محایطأت

کاه  این است زیرا اعتقاد بر ؛زمان دارندمرنا به طور همفرهنگ

 تنها باا تغییار ،به دلیل تضاد رشد اقتصادی و سالمت محیطی

حلی ها، و رفتار عملکردی مردم مبهرود نگرش ای،نظام اندیشه

اقتصاادی  ۀتوان دو هدف حفاظت محیط و توساعبردار میبهره

 زمان تحقق بخشید.         را هم

ها، اقدامات و تغییرات در مناطق روستایی کنون دخالت تا 

بارداری از مناابع آب و با نمودها و مصادیقی چاون ساوب بهاره

شااش گیااهی، فشااار بار مراتااع، خاا ، تخریااب و تضاعیف پو

کردن فضای روستایی، تضعیف نظام همکاری جمعای و مصنوع

 ۀهای گذشاته غلراطی دهه ،به عرارتی ؛همراه بوده است غیره

روساتایی و  ۀگارا و غیرمشاارکتی بار توساعرویکردهای تقلیل

نتایج منفی بارای  ،یان نسرت به محیطیرفتار سوداگرانه روستا

جاای گذاشاته  ع گیااهی و جاانوری بارمنابع آب، خا  و تنو

اناد کاه روستایی دریافته ۀپردازان توسعاما امروزه نظریه ؛است

دیگر وابسته اقتصاد پایدار، اجتماع پایدار و محیط پایدار به یک

افزایی دارند. این وابستگی به معنای نقاش آگااهی و بوده و هم

ی مندساازی ومحیطی انسان روستایی و توانزیست حساسیت

باشاد. برداری بهینه و حفاظات از مناابع محیطای مایدر بهره

که پایداری فضاهای روستایی بادون یکای  جاییاز آنبنابراین، 

هاا و توان گفت جایگاه و نقش برنامهمی ،ها ممکن نیستاز این

پارچاه و مشاارکتی در پایاداری جاامع، یک ۀهای توساعطرح

کاربن یکای از  ترسیب المللیبین ةروستاها، اساسی است. پروژ

هایی است که تالش دارد از طریق ایجاد تغییرات فرهنگی طرح

عینی و ذهنی و بازآفرینی فرهنگی، به ارتقای فرهنگ محیطی 

ترسایب بردار و پایداری منابع محیطی کمک کناد. انسان بهره

عماران  ۀبا همکااری برناما 1382سال  اوایل از در ایران کربن

 ۀدر منطقا 4محیطای جهاانیزیساتو تساهیالت  3ملل متحد

آباد غینااب شهرساتان سربیشاه خراساان جناوبی، باه حسین

 ۀمدل مدیریت مشارکتی حفاظت منابع و توساع ۀمنظور توسع

خشاک مناطق خشاک و نیمه اجتماعی روستاها در -اقتصادی

 1392جازموریان نیز در اواخار بهمان  ترسیب کربناجرا شد. 

 ۀروساتای حاشای 21تاار و در هزار هک 56در مساحتی بالغ بر 

باا  تاالب جازموریان شروع به اجارا شاد. ایان روساتاها اخیاراً

مسائل محیطی چون افزایش زباله، کاهش فضای سرز، کااهش 

ی و کیفی سطح آب زیرزمینی و بیالن منفی آب، فرسایش کمّ

هاای روان، وقاوع سایالب و کااهش تاوان خا ، حرکت ماسه

روستا وارد فاز اجرایای پاروژه  8ون کن اند. تامراتع مواجه شده

سال از اجرای طارح، هادف  2اند. با گذشت شده ترسیب کربن

جازموریان در تغییار  ترسیب کربنتحقیق حاضر تحلیل نقش 

بارداران روساتایی فرهنگ محیطی و اصالح رفتار عملای بهاره

 است.

اناد: االت تحقیاق چناین طارح شادهؤبا ایان مقدماه سا 

-محیطای بهارهبازآفرینی فرهنگ زیساتنمودهای تغییرات و 

 جازموریان چاه ترسیب کربن ةبرداران روستایی حاصل از پروژ

-یان در بهارهیملکاردی روساتاع -هستند؟ آیا تغییار رفتااری

ترسایب  ةاجرای پاروژ ةبرداری از محیط در روستاهای محدود

 یکسان است؟  کربن
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 . پیشینة نظری تحقیق 2. 1
شده در داخال و خاارج انجام نتایج برخی مطالعات ۀخالص

عملکرد  ،بازآفرینی فرهنگ محیطی و همچنین ۀکشور در زمین

 در زیر ارائه شده است:  ترسیب کربن ةو اثرات پروژ

ا در تحقیق خود با( 1389) قربانی نژاد، کهنسال وحسن -

-بین ةپروژ انگیزشی اجرایی هایسیاست سنجیامکان»عنوان 

 جواماع مندساازیراستای توان رد ایران کربن ترسیب المللی

 اساتفاده از تارویج و توساعه نتیجه گرفتناد سیاسات «محلی

 منظاور باه غیاره و اساتحمام و وپزپخات بارای نو هایانرژی

 محاور( درساازمان مراتع )سیاسات تخریب و کنیبوته کاهش

 در روساتاییان بارای های نقدیجریمه سیاست و اول اولویت

بحرانای  ۀدامنا از بایش مراتاع یچارا و هاابوتاه کنادن ازای

 ،همچناین باشاند.می آخر اولویت محور( در)سیاست سازمان

 ( ومحور)آموزش فقیر افراد و زنان به تسهیالت و آموزش ۀارائ

 سنگین دام جایه ب سرک دام گزینیجای برای تسهیالت ۀارائ

د. در دارنرا  ثیرأت کمترین و بیشترین ،ترتیبهمحور( ب)سازمان

ا هادف با های انگیزشایسیاسات نیاز سانجیامکاان ۀزمینا

 از میاان مراتاع، حفاظات و محلای جواماع مندساازیتوان

 موافقات بااالترین درصاد شاده، مطرح انگیزشی هایسیاست

 و توساعه باه مرباو  ترتیاب به هاسیاست این با محلی مردم

 تشاکیل محاور(،ناو )ساازمان هاایانارژی از اساتفاده ترویج

روستایی  ۀتوسع هایگروه تشکیل و خرد ریاعترا هایصندوق

 باه مرباو  جواماع ایان موافقت درصد کمترین )فردمحور( و

-بوته ازای کندن در روستاییان برای نقدی هایجریمه سیستم

 .باشدمی محور()سازمان حد بحرانی از بیش مراتع چرای و ها

حقیاق خاود باا ت( در 1390پاور )فال سالیمان و حجای -

نهاااد در های مردمی میاازان پایااداری سااازمانواکاااو»عنااوان 

 «المللای ترسایب کاربنمناطق روستایی؛ تجربیات پروژه باین

 یتفعال ۀادام برای انگیزه خراسان جنوبی نشان دادند بیشترین

 دلیال طریعی )باه منابع و از مراتع حفاظت ۀدر زمین هاگروه

 .باشادمراتاع( مای باه اعضاا بیشتر دامداری فعالیت وابستگی

روساتایی باه عللای چاون تقویات  ۀهای توسعگروه ،همچنین

مندسازی و ای و محیطی، توانمشارکتی، آموزش حرفه ۀروحی

ویژه و تناوع شاغلی )باه های انسانی و محیطایارتقای ظرفیت

هایی که کمتر وابسته به منابع آب و خاا  هساتند(، تاا شغل

خاود باه هاای فعالیات ۀحد زیادی پایداری الزم را برای اداما

 اند. دست آورده

عنااوان  ا( در تحقیقاای باا1390پور و آقاساای )رشااید -

 ۀسااازی فرهنگاای عاماال کلیاادی در راسااتای توسااعظرفیت»

سازی فرهنگی را کمک به ماردم و ظرفیت «سیاسی -فرهنگی

کارآماد باا  ۀهاا در مقابلاتواناایی آن ینهادهایشان برای ارتقاا

 ۀمهم توسع ۀر جنرتغییرات غیرسودمند محیطی دانسته و چها

فرهنگای،  ۀسارمای ۀمرانی اعتقاادی، توساع ۀفرهنگی را توسع

 اند.فرهنگی ذکر کرده -نهادی ۀتفکر فرهنگی و توسع ۀتوسع

قیاق در تح(، 1391سالیمان و قیصااری )فر، فالصابری - 

پایدار محلی و جاذب حاداکیری ماردم  ۀتوسع»خود با عنوان 

اعتمااد، همراهای، و  نشان دادناد «ترسیب کربنطرق تجارب 

ر دپایادار محلای  ۀها و اقدامات توساعهمکاری مردم در برنامه

ها نیز های آنها و اولویتیابد که به خواستهصورتی افزایش می

توانساته  ترسیب کاربنتوجه شود. نتایج نشان داد در مجموع 

-هاا را باه سامت پاسآن ،بندی مردمآموزش و گروه ۀدر سای

-ه. چون مردم ابتکار عمل را به دست گرفتااندازهای خرد بررد

د و اند با تکیاه بار مادیریت مناابع، اعتراارات خارتوانسته ،اند

پایادار در محاایط  ۀارتقاای آمااوزش باه تحقااق اهاداف توسااع

 روستایی کمک کنند.

در تحقیاق ( 1391پاور )سلیمان، صادقی و موحادیفال -

در  ترساایب کااربن تحلیلاای باار نقااش»خااود بااا عنااوان 

 «آبااد سربیشاه بیرجنادمندسازی زنان روساتایی حساینتوان

هاای مشاارکت و نشان دادند ایجاد خودباوری و آموختن روش

یااااری بااارای رفاااع مشاااکالت فاااردی و اجتمااااعی، از هم

توان از آن به عناوان است که می ترسیب کربنوردهای آدست

الگوی محیطی مشارکتی در سایر نقاا  کشاور اساتفاده کارد. 

 های شغلی، بهرود درآمد، بهراود آگااهیوع فرصتافزایش و تن

زنان، استقالل مالی، مشارکت در تصمیمات و بهراود نگارش و 

 است.  ترسیب کربنتفکر زنان از دیگر پیامدهای میرت 

( در تحقیق خاود باا عناوان 1390سلیمان و چکشی )فال

دشت  ترسیب کربناجتماعی  -پایش و مانیتورینگ اقتصادی»

 ۀهاای توساع، گاروه«خراساان جناوبی -یشاهآبااد سربحسین

هاای آباادانی محال اکنون در ابعاد مختلاف فعالیاتروستایی 

-های پیگیری و حل امور )از طریق ساازمانسکونتشان و روش

هاای اند. با آموزشمند شدههای دیگر( توانهای دولتی و یا راه

تادریج تعاداد دام های جنرای، بهمتنوع محیطی و ایجاد شغل

باشاد و در حاال تعااادل باه کاااهش مای در منطقاه رو سارک

ظرفیت دام با پتانسیل تولیدی مراتع اسات. اساتفاده از مراتاع 

جهت مصارف سوختی به میزان قابل تاوجهی کااهش یافتاه و 
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 هاایی چاون گااز وهای نو و ساوختفرهنگ سوخت )با انرژی

اناداز محایط طریعای چشم ،( تغییر کرده است. در نتیجهغیره

 تحول میرت شده است.  دچار

ساازی و تحقیاق نشاان داد اماروزه ظرفیات ۀمرور پیشین

بازآفرینی فرهنگی نیاز اساسای جواماع روساتایی در راساتای 

 المللای اجراشاده تااهاای باینرسیدن به پایداری است. پروژه

ثر و ؤانااد راهرردهااا و راهکارهااای عملاای، مااکنااون توانسااته

طی در روستاهای پاایلوت محیهای زیستسازگاری را در حوزه

مرور پیشینه نشاان داد بهراود عملکارد  ،ارائه دهند. همچنین

محیطی انسان روستایی و بازآفرینی فرهنگ روستایی نیازمناد 

هایی جامع است که در یک فرآیند مانظم تهیه و اجرای برنامه

سازی، توجیه، بسایج گروهای، نهادساازی، به آموزش، حساس

 ؛تماد و همکاری مردم محلی بپردازنادمندسازی و جلب اعتوان

 ۀهاا الزماهاای پنجگاناه و پیوناد آنزیرا در حقیقات سارمایه

 ۀپایداری محیط اسات. سارمای ،بازآفرینی فرهنگی و در نتیجه

انسانی )سواد،  ۀنوع سرمای 4مالی )شغل و درآمد( بدون تحقق 

جمعی(،  ةدانش و آگاهی(، اجتماعی )مشارکت، همکاری و اراد

سیساات فیزیکای( و طریعای )حفاظات و أختی )ابزار و تزیرسا

عنصار فاوق  5مین أشاود. تاتقویت مناابع پایاه( ایجااد نمای

پارچاه و مشاارکتی یک ۀهاای توساعموریت و رسالت پاروژهأم

 (.1در نواحی روستایی است )شکل  ترسیب کربنمانند 

 

 
 لم و پیشرفتهایی ایمن، ساروستة گیری جامعسرمایه؛ الزمه شکل 5مدل  -1شکل 

 50 ص. ،1394علیپور و پایدار،  مأخذ:

 

تجربیات حاصل از  ۀپای هدف تحقیق حاضر این است که بر

باه ارزیاابی  روستایی نواحی هایو توانش ترسیب کربناجرای 

ی بارا عملای راهکارهای مناساب و ۀها و ارائعملکرد این پروژه

 .بپردازد نواحی روستایی تحقق بازآفرینی فرهنگی در

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

های مهم کشاور باوده کاه هامون جازموریان یکی از تاالب

بااین  ،هااای مکااران و شاهسااواران و بااه عرااارتیبااین کوه

های جرال بارز در شامال و بشااگرد در جناوب واقاع کوهرشته

شده است. در بین عموم مردم پوشش گیاهی غالب منطقه باه 

باشاد. معاروف می« موریاان»و انروهی و کیرت آن باه « جاز»

تا  E5839در موقعیت جغرافیایی  CPSاجرای پروژه  ةمحدود

E5914  وN2710  تاااN2738 های کرمااان و بااین اسااتان

طرااق آمااار مرکااز سیسااتان و بلوچسااتان واقااع شااده اساات. 

 17506انتخابی  ةجمعیت روستاهای واقع در محدود ،بهداشت

 (1) ۀنقشاباشاد. خاانوار مای 4291روساتا و  21نفر در قالب 

 دهد. مورد مطالعه را نشان می ۀموقعیت منطق
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 تحقیق ةعمورد مطال ةعنوان جامعه ب ترسیب کربنروستاهای تحت اجرای  -2جدول 
 9-46 صص. ،1393جازموریان،  ترسیب کربنگزارش عملکرد مأخذ: 

بهداشت ۀخان مدرسه جمعیت خانوار نام آبادی کشیولهآب ل   فاصله از جاده اصلی 
متر 500 - + + 1303 321 زیارت میرمقداد  

 0 + + + 1715 401 بوهنگ
 0 + - + 1561 337 چاه دشت
 5km - - - 566 101 شهیدآباد

 km 4 - + + 391 86 حیدر آباد

 km 3 - - - 508 85 گروچان

 km 3 - - - 585 129 چاه بهمن

 km 2 - - - 660 116 نازدشت

 

 

 
  در جنوب کرمان جازموریان ترسیب کربناجرای  ۀموقعیت محدود -1شکل 

 1395نگارندگان، مأخذ: 
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 . روش تحقیق2. 2

هااا از روش حلیلاای بااوده و دادهت -روش تحقیااق توصاایفی

نامه گاردآوری ای و میدانی با ابزار مشاهده و پرسشخانهکتاب

ترسایب روستای تحت اجارای  8 ،قآماری تحقی ۀشدند. جامع

عضاو  ۀهای توساعنفر از سرگروه 68پایلوت جازموریان ) کربن

ه نمونا ۀاند و جامعشماری شدهباشد که تمام( میترسیب کربن

 ها هستند که هام باه عناوانزیرا سرگروهدهند؛ را تشکیل می

از داناش و  ترسایب کاربنساکن روستا و هم به عناوان عضاو 

یاق ابزار تحقها برخوردارند. ای گردآوری دادهصالحیت الزم بر

ساااخته اساات کااه روایاای آن بااه کمااک نامه محققپرسااش

براساس نتایج آلفاای  ،ید شد و سپسأیمتخصصان دانشگاهی ت

روش تحلیال محاسره شد.  0.868نامه پایایی پرسش ،رونراخک

گیاری تصامیماسات.  4روش تولیاد وزنای ها، اساتفاده ازداده

آوری اطالعاات مارترط و انتخااب اهداف، جماع یند تعیینآفر

 ،1996 انو،لی)هایس و سیشای باشادبهینه و مطلوب می ۀگزین

 راهکاار بهیناه، هار های بهیناه، انتخااب. انتخاب مکان(6 ص.

هاای مدل ،گیری بهینه داشته باشدجایی که احتیاج به تصمیم

دی، تواند کااربرد داشاته باشاد )گیری چندشاخصه میتصمیم

ی کنیک تولید وزنت(. 659 ص. ،2012رگ، سارکر و سانیال، بای

به تکنیک جمع وزنی و تکنیک مجماوع سااده وزنای شاراهت 

ز با این تفاوت که در این مدل باه جاای جماع، ا ،بسیاری دارد

معیاار باه  مقادار هار ،شود و همچنینروش ضرب استفاده می

کردن رساد. در ایان تکنیاک نرماالیزدهتوان وزن آن معیار می

خااطر ه در این تکنیاک با ،ضرورتی ندارد. همچنین هاشاخص

مقادار  ،رسادکه مقدار هار معیاار باه تاوان وزن خاود می این

 مادل ایان .شود 1تر از بزرگ دآمده برای هر گزینه بایدستهب

بعاادی و چندبعاادی گیری تکتوانااد باارای مسااائل تصاامیممی

تکنیاک (. 7 ص. ،2004، 5تاافیلو و بایاگتریاان) استفاده شود

  کند:تولید وزنی با استفاده از تابع زیر عمل می
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 ام،  iسودمندی گزینه ضربمعادل حاصل WPA ،در این تابع

ijx معادل گزینهi  ام از شاخصj ام، و 

jw  معادل وزن شاخصj باشد. ام می 

ای دهای تاوان رتراهروش وزندهی به معیارهاا روش وزن

معیارهاای  ها ودهای باه شااخصهای وزنیکی از روشاست. 

باشاد. طراق ایان روش کاه از ای میارزیابی، روش توان رتراه

)2طریق تاابع  1)i jW N R   ۀابتادا رترا شاود،انجاام می 

نظران باه ستقیم هر شاخص از طریق کارشناساان و صااحبم

شاود. در روش وزن نهایی محاساره می ،آید و سپسدست می

 ها ازای باه منظاور تعیاین وزن شااخصرتراه دهی تاوانوزن

نژاد، فتااحی و پایادار، شود )حاجیای استفاده میمقیاس رتره

 (.62 ص. ،1394

 . مبانی نظری تحقیق3

 ،از ساوی دیگار .مفهوم و ساختار نظری است فرهنگ یک

یک ویژگای بارای بسایاری از موضاوعات نظیار تفکار انساان، 

باشد. کاالینز بینی، دیدگاه، رفتار و چگونگی انجام آن میجهان

اندوخته فرهنگی را شامل منابعی چون مکالمات ازپیش ۀسرمای

های زبانی، انواع خاص داناش و مهاارت، حاق در حافظه، شیوه

داند. فرهنگ یعنی گیری و حق دریافت احترام میتصمیم ةیژو

ویژه ههای مردم، ساازمان اقتصاادی باساختار اجتماعی، ارزش

 ةکاربرد منابع مانناد کااربری زماین، تکنولاوژی و شایو ةشیو

 ص. ،1392های انسااانی )شااکویی، گاهمعیشاات در سااکونت

خااص زنادگی و  ةبه بیان دیگار، فرهناگ یعنای شایو ؛(180

ای که گسترش فرهنگی قدرت حل مشکالت به گونه ،همچنین

یک مکان بستگی به توفیق آن فرهنگ در رفع نیازهای ماادی 

-دور از تخریاب و بایهها بو معنوی اعضای خود و دیگر مکان

های های غنی، زمان بیشتری برای فعالیتعدالتی دارد. فرهنگ

اخالقیاات و  خالقیت، ناوآوری، داناایی، ۀویژه توسعفرهنگی به

 ص. ،1392برند )شاکویی، له به کار میأافزایش قدرت حل مس

وسایل و ابزارهاای ماادی و  ۀ(. فرهنگ مادی را شامل هم283

هاا و طریعی ساخته شاده و شایوه ةچه به دست بشر از مادآن

دانناد و فرهناگ معناوی را هاا مایوساز آنفرآیندهای ساخت

هاا، دیان، آداب و دانش و فنها، ها، باورها، اندیشهشامل ارزش

کنناد. های ذهنای انساان مطارح مایفرآورده ۀها، و همسنت

ها و معناها و رشدیافتن در یک فضای فرهنگی، نظامی از ارزش

هنجارهای رفتاری را چنان در ژرفنای وجود فارد یاا طریعات 

بیارد، آورد )نشاند که کل نظام رفتااری او را پدیاد مایوی می

(. مطالعاات 14 ص. ،1993رابرتسون و تیکنر، کرتیس، پاتنام، 

وری انساان از فرهنگ در فضاهای روستایی شامل بهراود بهاره
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-زیستگاه یا بوم به کمک ابزارها، تکنیک و اختراع انساانی مای

  (. 61 ص. ،2003فرد و انمار ، ویلیامسون، رجریباشد )

و  موجودات ةبازتولید و آفرینش دوباربه معنای  6بازآفرینی

و باا هاست کاه در معارخ خطار و ناابودی قارار دارناد مکان

کاه هادف آن  8سازی و بهساازیو باززنده 7نوسازی و بازسازی

تفااوت  ،الردی مکان اساتک-فیزیکی ۀتغییرات در جنر عمدتاً

اساسی دارد. رویکردهای نوساازی و بهساازی فاقاد توجاه باه 

ه کاه باازآفرینی با در حالی ،محیطی هستندهای زیستارزش

 ۀپارچه و اهاداف توساعانداز راهرردی یکرویکرد جامع، چشم

 صاص. ،1392، ، ایازدی و مفیادیپایدار توجه دارد )بحرینای

21-19.) 

شادن صاورت بازآفرینی در طی روند مربو  به از نو فعال 

 -پذیرد. در این اقدام، محایط طریعای و سااختار اقتصاادیمی

دف . در بازآفرینی هشونداجتماعی فضاهای جغرافیایی احیا می

 ،های ارزشی قدیمی و باومی و همچناینحفظ و احیای ویژگی

ی ها و معیارهای نوین است تاا از رکاود و ناپایادارخلق ویژگی

رابرت جتماعی جلوگیری شود )ا -محیطی، فرهنگی و اقتصادی

 (. 140، ص. 2000و سیکز، 

هناگ و اقادامی اسات کاه باه حال بازآفرینی نگرشی هما

پایادار در  اد وضاعیتشاود و باه دنراال ایجار مایمنجمسائل 

)پااورجعفر و  محاایط، اقتصاااد، اجتماااع و کالرااد مکااان اساات

 (. 19، ص. 1390 ،دهقانی

زنادگی اجتمااع  کیفیات محایطهدف بازآفرینی افازایش 

ها در روند بهرود کیفیات محایط محلی و افزایش مشارکت آن

یی شاامل ستارو ۀدر توسع های بازآفرینیضرورت .زندگی است

 ن،و سارزینگی زمای حفاظت از تنوع زیساتی، حفاظات مناابع

مین امنیات پایادار، ساالمتی أتا حفاظت از میارا  فرهنگای،

شادن شهروندی، امنیت غذایی و تقویت اشتغال است. نهادیناه

رویدادهای فرهنگای، در تیریات رویکارد باازآفرینی شاهری و 

 .(4 ص. ،1993، و همکاران بیرد) ثر استؤمروستایی 

به طور کلای، باازآفرینی نگرشای هماهناگ و گساترده و  

شاود و در اقدامی است که به حل مسائل و مشکالت منجر می

ط پی ایجاد وضعیتی پایدار در اقتصاد، کالراد، اجتمااع و محای

گرهاای بایاد متغیرهاا و نمایانمدار است. در بازآفرینی کیفیت

شاده باود، چاه را کاه آفریاده محیطی را هدف قارار داد و آن

 ، ص.2009 ،9ریفایلو، آلتناز و گوچاان آیکا ،) دکربازآفرینی 

5).  

های بازآفرینی فرهنگی و کیفای های اخیر سیاستدر سال

ریازی اساتراتژیک رویکرد برناماهبه عنوان ابزار معاصرسازی و 

ساازی یعنای زمیناه ؛سازی فرهنگیظرفیتارزیابی شده است. 

نیک و استعداد افراد جامعاه باه دانایی، مهارت، تک ۀبرای توسع

ها بارای مادیریت فرهناگ و محایط منظور افزایش توانایی آن

سااازی (. ظرفیاات68 ص. ،2003، و همکاااران ویلیامسااون)

 چند نوع باور در انسان است: یارتقا ،فرهنگی در واقع

 اعتقاد به نوآوری 

 )اعتقاد به علم )علم باوری 

 باوریآینده 

 حل انواع مسائل )خودباوری( انسان در اعتقاد به توان  

 بااوری( )رشایدپور و اعتقاد و احترام به محیط )محیط

 (.131-139 صص. ،1390 ،آقاسی

روساتایی ماورد  ۀمهمی که در فرآیناد توساع بسیار ۀجنر

باشاد. ایان امار موضوع پایاداری اکولاوژیکی مای ،کید استأت

-روستایی را طلب مای ۀنظارت بر آثار محیطی مداخالت توسع

 هاایفعالیاتریزی محیطی را در برنامهند و ارتراطات زیستک

 ،1382دهاد )افتخااری و بادری، روستایی دخالات می ۀتوسع

نظریات رفتاری علل بروز عدم مطلوبیت در برداشات  (.27 ص.

-جو میوبردار جستمنابع را در رفتار و اعمال خود انسان بهره

ع نسرت به منابکند و معتقد است اندیشه، نیت و نگرش انسان 

منابع  نرخ مطلوبیت استفاده از ةکنندبرداری از آن تعیینو بهره

 است.

شناسی اجتمااعی نظریات رفتاری گروهی از نظریات روان 

ی ن بر رفتارهاهای عامالهستند که در تریین تفکرات و نگرش

هاا. قابل مشاهده افراد تمرکز دارند تا گزارشات درون ذهنی آن

ران بردارفتار بهره «شدهگوی نظری رفتار تنظیمال» ۀطرق نظری

ی کاه قرار دارد و تا زمان هاهای آنها و نگرشثیر ارزشأتحت ت

ع برداران صورت نگیرد وقاوتغییرات ارزشی و هنجاری در بهره

 زیست نیز محقق نخواهد شد. رفتارهای سازگار با محیط

را علل عدم مطلوبیت برداشت منابع  ،طرق چنین نظریاتی 

نگرشای و رفتاار، عملکارد و فرهناگ  -ایباید در نظام انگیازه

جو کارد و راهکاار مناساب وتولیدی انساان روساتایی جسات

 -مطلوبیت بخشی به برداشت منابع نیز ایجاد تغییارات نهاادی

زیرا اعتقادات رفتاری منجار  ؛بردار استن بهرهرفتاری در عامال

شاود. در عمال میگرایشات منفی یا میرات  ۀبه بهرود و توسع

ادراکاای یااا  -اعتقااادات هنجاااری منجاار بااه فشااار اجتماااعی

د و اعتقادات کنترلی منجر به کنتارل شوهنجارهای ذهنی می
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شود. ترکیب این دو متغیر منجر باه نیاات ادراکی می -رفتاری

شده باه ریزیرفتار برنامه ۀین منظور، نظریه اشود. برفتاری می

میاان  ۀدلی جهات بیاان رابطاعنوان مرناایی بارای ایجااد ما

)مانساتد و ( 2گرایشات و نیات رفتاری به کار رفته است )شکل

 (.114 ص. ،1995پارکر، 

  
 

 
 

 

 

 

 

 مدل آجزن -ریزی شدهرفتار برنامه ةنمایش شماتیک نظری -2شکل 
 119-139، 1985آجزن،  مأخذ:

 

ارچوب مکتب اکولوژی انسانی قارار ههایی که در چدیدگاه

ط خاود را باا محای دباردار بایارند، معتقدند انسان بهارهگیمی

 ص. ،1387اش سازگار کناد و انطرااق دهاد )شاکوئی، زندگی

ان (. امروزه مکتب اکولوژی انسانی کاربردی بیش از هر زم222

که باه توساعه اهمیات  کید است و بیش از آنأدیگری مورد ت

دهااد و همااواره فشااار پایاادار اهمیاات ماای ۀبااه توسااع ،دهااد

 نظر دارد.  های محیطی را مدحدودیتم

-ر آب ماییخشک، مناابع و ذخاادر مناطق خشک و نیمه

ان متوسط و آب فاراو ةتواند به صورت آب بحرانی، آب در انداز

ی ریزی بارایافت شوند. چنین شرایطی مدیریت منابع، و برنامه

 پایدار کشاورزی نیازمند الگوهاای مادیریتی ۀرسیدن به توسع

 است.  پذیرانعطاف

 تاوان در دو گاروهشناسی را مایدر این زمینه نظریات بوم

بنادی نظریات توازن و نظریات عادم تاوازن اکولاوژیکی دساته

د. طرق نظریات ناامتوازن، تغییرپاذیری عناصار طریعای در کر

-یک مکان جغرافیایی عاملی است که ضرورت مدیریت انعطاف

بال مادیریت پاذیر در مقاطلراد. مادیریت انعطاافپذیر را مای

 ،2007)النکفاارود و بیاال،  شااده و محصااور قاارار داردضمیمه

 . (169-174 صص.

چیادمان توساعه »معناای ه ب ریزی مطلوببرنامه بنابراین،

 «شناختی مناطق جغرافیاییهای واقعی بوممندیبراساس توان

 . است

ریازان برنامه مفهومی است که اخیراًشناختی؛ جاپای بوم

تصاادی و محیطای باه آن توجاه زیاادی های مختلف اقبخش

قابلیت هر طریعت در مکان  ۀشناختی محاسردارند. جاپای بوم

شاناختی جاپاای باوم ،با توجه به نیازهای انسان است. در واقع

هاا مین نیااز انساانأاستفاده از منابع طریعت را بارای تا ةنحو

بشار (. 27 ص. ،1996، 10)واکرناگال و ریاس کندمحاسره می

 ۀسارمای ،شاود و در نتیجاهشناختی میرود منابع بومباعث کم

هاا و یاا کاه سیاسات مگر ایان ؛طریعی به پایان خواهد رسید

 (. 37 ص ،2002)لوح، ثری به کار گرفته شود ؤاقدامات م

دهد کاه چگوناه مقادار آب و شناختی نشان میجاپای بوم

خیز کشااورزی را اساتفاده کنایم تاا مناابع حاصال هایزمین

 ضایعات حاصال از ،نیاز خود را تولید و همچنین موردمصرفی 

شااناختی در جاپااای بااوم ،عرااارتیه باا ؛یمکنااآن را دفااع 

جوی برقراری ارترا  بین مناابع طریعات و تقاضااهای وجست

 مین کاال، خدمات و اراضی است. أانسان از آن برای ت

پااارادایم نااوین هااای اخیاار توجااه زیااادی بااه در دهااه

پارادایمی که بار دوساتی و نزدیکای ؛ ستشده ا 11اکولوژیکی

باردار نسارت باه بردار و محیط و نوع نگرش انساان بهارهبهره

 ص. ،2007کیاد دارد )سااتون و فیلیا ، أابع آن تمحیط و من

باشد و طرح محیطی، هنجاری میماهیت مشکالت زیست(. 87

تواناد یاک محیطای، مایمراحث هنجاری مانند اخالق زیسات

محیطای و ناوع رفتاار و عمال کرات زیساتنقش حیاتی در تف

ادراکی -کنترل رفتاری اعتقادات کنترل  

 قصد و نیت

 کنترل رفتار

ر محیطیرفتا  

 هنجارهای ذهنی

 گرایشات رفتاری اعتقادات رفتاری

 اعتقادات هنجاری
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 ،1392افراد در تعامل با محیط زیسات داشاته باشاد )پایادار، 

 (. 126 ص.

برخالف گفتمان نظریات محیطی کالسیک، امروزه پارادایم 

باشد. این مکتاب بارخالف مکااتری نوین اکولوژیکی مطرح می

بخشی به برداشت محوری و اکولوژی، راهکار مطلوبیتچون بوم

داناد و بارخالف منابع طریعی را راهکارهای محدودکننده نمی

خواساتار آزادی  ،های طرفدار انسان آزاد و اقتصااد آزاددیدگاه

ایاان نظریااات  ،عرااارتی دیگااره باا ؛باارداران نیسااتکاماال بهره

-وری، داناش، سارمایهآتواند با فنبردار میمعتقدند انسان بهره

وری از مناابع ه بهارهگذاری و سایر ابزارهای مصنوع خویش با

اما از نظر پارادایم ناوین اکولاوژیکی انساان در میازان  ؛بپردازد

برداری و کاربرد انواع ابزار و تکنولوژی برداری، کیفیت بهرهبهره

د تا ناسازگاری و کرهایی را رعایت ارچوبهآزاد نیست و باید چ

های خاص باا نگرش ،عدم مطلوبیت آشکار نشود. از این دیدگاه

فتارهای خاص در ارترا  است و هر فردی برای در  حقاایق ر

-هاای خاود و دیگاران مایارزش محیطی نیازمند در زیست

رفتاار  «شادهرفتار حفاظتی تنظایم»الگوی نظری . طرق باشد

 ؛قارار دارد هااهاای آنها و نگارشثیر ارزشأکشاورزان تحت ت

وقاوع سارب  ،تغییرات ارزشی و هنجااری در کشااورزان یعنی

-د )عابادی و شااهوشی سازگار با محیط نیز محقق میرفتارها

 (. 124-28 صص. ،1388ولی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رزاندر بررسی رفتار حفاظتی کشاو «شدهرفتار تنظیم» ةیافته نظریالگوی بسط -3شکل 
 19 ص. ،2006کایسر، مأخذ: 

  

محیطای مناساب، یاک برخورداری افراد از اخالق زیسات 

 درونی برای رفتار درست با سایر مخلوقات و جلوگیریتضمین 

شود. به همین دلیل، در زیست محسوب می از صدمه به محیط

مراحث جاری پیرامون حفاظت از محیط زیسات، بار آماوزش 

 مدار در تعامالهای اخالقمحیطی و تربیت انساناخالق زیست

 شود.کید فراوانی میأبا محیط زیست، ت

محیطی( نیز به مفااهیم د اخالق زیستاخالق عملی )مانن 

فرهنگی و ارزشی ارتراا  دارد و در ماهیات خاود، یاک نهااد 

ها و تشاکیل عاادات، آموزشی است که به منظور تربیت انسان

شاود. طراحای مای هااآن ها، تفکر و فضایل مشخص درمهارت

 های موجود در ارترا  با محیطبرای این که یک جامعه، ارزش

بایاد عوامال افراد آن جامعه مای ،نقد قرار دهد زیست را مورد

محایط خاود  و فعالی باشند تا بتوانند آگاهانه نسرت باه خاود

 د. عمل کنن

باردار هداوطلرانه و آگاهانه باشد. فرد بهارباید رفتار اخالقی 

قاادر  هبردار آگادر حالی که بهره ،کندناآگاه، منفعالنه عمل می

 لیت ووی را از اشاتراه، و مساؤاست تا خوبی را از بادی، درسات

 ها را تشخیص دهد. تعهد نسرت به ارزش

به این ترتیب، نقش بسیار مهم آموزش در تمام ساطوح در 

پاذیری افاراد باالبردن سطح دانش، تحلیل، اخالق و مسؤولیت

ماهیاات  زیساات، انکارناپااذیر اساات.در براباار جامعااه و محاایط

رح مراحاث باشاد و طامحیطای، هنجااری میمشکالت زیست

تواند یک نقش حیاتی محیطی، میهنجاری مانند اخالق زیست

محیطی و نوع رفتار و عمل افراد در تعامل با در تفکرات زیست

ریازی توساعه، در رویکردهای جدید برنامه محیط داشته باشد.
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های رشد اقتصادی، بر کشاف و کید صرف بر شاخصأبه جای ت

-گروه آفرینیهرود نقشهای مناسب به منظور بتدار  ظرفیت

 ،لطیفای و ، وحادتشود )یعقاوبیکید میأهای مختلف مردم ت

 (. 560ص.، 1392

پایادار در  ۀکاردن توساعراهررد اصلی عملی 1980 ۀاز ده

 ۀکیاد بار عاواملی داشاته کاه بیشاتر جنراأروساتایی ت بخش

دساتورالعمل  ةکیاد ویاژأمحلای دارناد. ت مشارکتی با جواماع

 «21کاار  ۀبرنام»عنوان با  1992سال  کنفرانس ریو برزیل در

دهی جوامع خاود و مندسازی مردم محلی برای سازمانبر توان

، کهنساال و ناژاد)حسن کید داردأت های محلیتشکیل سازمان

 (. 323 ص. ،1389، قربانی

 ۀارچوب توساعهاشناختی کاه در چظرفیت ۀدیدگاه توسع

شر  نقشمندسازی پیشتوان کید داردأت ،انسانی مطرح است

مندساازی مساتلزم ایان آفرینی مردم در توساعه اسات و توان

( )حیادری 4)شاکل ناداست که فرد قادرت داناایی کساب ک

 (.157ص.  ،1392ساربان، 

 

 
 مندسازی برای پایداری روستاهاسازی و توانظرفیت ةچرخ -4شکل 

 1394جازموریان،  ترسیب کربن ةپروژمأخذ: 
  

 ،ز نوع مشارکتی است. در واقعا ترسیب کربنشناسی روش

شاود. ن و مردم محلی انجام مایوالؤمس بستان بین -نوعی بده

گیااری و ن آمااوزش، ارترااا ، اختیااار، قاادرت تصاامیموالؤمساا

هاایی را دهند و مردم چنین فرصتگری را میخدمات تسهیل

 کنند.برای بهرود وضع محیط زندگی خویش استفاده می

و  مناادی، اسااتقاللتواناعتماااد، همکاااری، ، عااوخ در 

کننااد. تشااکیل همراهاای و دلسااوزی را از مااردم دریافاات ماای

های اعتراری خرد با هدف روستایی و صندوق ۀهای توسعگروه

محیطای هاای زیساتعالیتافزایش مشاارکت روساتاییان در ف

 ۀال توساعترسایب کاربن باه دنرا ةعرارتی، پاروژه ب ؛باشدمی

ایط اقتصاادی و اجتمااعی بهرود شر جامعه از طریق خودیاری،

های امارار معااش ساکنان محلی، اعمال مدیریت پایدار و شیوه

-ها و کنترل سارمایهگیریپایدار از طریق تمرکززدایی تصمیم

 باشد. های طریعی و مادی توسط مردم می

کاربن  جاذب ةعماد هادف ساه ترسیب کربن مجموع، در

)هادف جهاانی(،  طریاق احیاای منااطق خشاک از اتمسفری

زدایی با مشارکت مردم )هدف بیابان وری اراضی، وافزایش بهره

اجتمااعی جواماع محلای  -ملی( و بهراود وضاعیت اقتصاادی

گیری محایط پایادار و امنیات شکل ،نهایتدر)هدف محلی( و 

 کند. پایدار را دنرال می
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 مدل مفهومی تحقیق -5شکل 

 1395، نگارندگانمأخذ: 
 

موضاوع  ةکننادر که در مرور مرانی نظاری تریینطوهمان

کنناده هاای ارزیاابیمتغیرهاا و شااخص ،مشاهده شدتحقیق 

محیطی شامل انواع تغییارات ساازنده بازآفرینی فرهنگ زیست

-باردار روساتایی مایها، رفتار و عملکرد انسان بهارهدر نگرش

باازآفرینی  ۀهاای ارزیاابی درجاشااخص (2)باشد. در جادول 

محیطی در سه بعد نگرشی، رفتاری و عملکردی زیستفرهنگ 

 نشان داده شده است. 

 

 نگرشی، رفتاری و عملکردی محیطی در ابعادبازآفرینی فرهنگ زیست ةهای ارزیابی درجشاخص -2جدول 
 1395های تحقیق، یافتهمأخذ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمت اختصاری هامتغیرها و شاخص  

ت
یس
گ ز
هن
 فر
نی
فری
ازآ
ب

طی
حی
م

 

 1X توانایی ابزارهای جدید در کاهش اتالف منابع آب و خا  اعتقاد به

ها و خطرات محیطیاعتقاد به توانایی دانش و آگاهی در کاهش آسیب  X2 

 X3 اعتقاد به ضرورت سالمتی و پیشرفت محیط روستا در آینده

 X4 اعتقاد به توانایی انسان در حل انواع مسائل محیطی )خودباوری(

رام به محیط )دوستی با محیط و محیط باوری(اعتقاد و احت  X5 

گزینیبرداری از مراتع )تعدیل دام و ایجاد تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع و جایبهرود کیفیت بهره هایدام  مخرب مراتع مانند بز با دام  

 غیرمخرب مانند شتر(
X6 

هایانرژی بهرود فرهنگ مصرفی )استفاده از های نوین آبیاری و بهرود ساختار م و درختان، برداشت کمتر از آب با اجرای روشنو به جای هیز 

(غیرهها و مزرعه، تعلیف مصنوعی به جای استفاده از مراتع و جنگل  
X7 

های هکردن، حفاظت از گونها در مقابل سوزاندان و بریدن و غارتتقویت رفتارهای حفاظتی از منابع محیط )محافظت از مراتع، و جنگل

( غیرهجانوری در مقابل شکار، تشنگی، بیماری و   
X8 

کاری درب منازل، معابر و میادین بوستان روستایی، ایجاد نهالستان، نهال ۀکمک به سرزینگی محل سکونت و فعالیت )مشارکت در توسع

کاری در بیرون روستا(درون روستا، احدا  بادشکن دور مزارع و نهال  
X9 

( لهای دفع مخاطرات )اجرای بادشکن مصنوعی و طریعی، الیروبی انهار و مسیر سیامهمشارکت در برن  X10 

متغیرها و 

 هاشاخص

 بازآفرینی فرهنگی

 تغییرات رفتاری تغییرات عملکردی ایتغییرات اندیشه

 موضوع

ابعاد 

 موضوع

ها و دیدگاه

نظریات تبیین 

 کننده موضوع

شناسی محوری و معیشت پایدار، نظریات رفتاری و روانبا رویکرد محیطپایدار ۀ پارادیم توسع

 مدل آجزن، -ریزی شدهرفتار برنامه ۀنظری شده،مانند الگوی نظری رفتار تنظیم اجتماعی

 غیره.شناختی، اکولوژی انسانی و جاپای بومپارادایم نوین اکولوژیکی، 

 لم، آینده و زندگیبرداران نسرت به خود، محیط، عنوع نگرش بهره -

 هابرداران نسرت به مراتع، خا ، منابع آب، جانوران، جنگلنمودهای رفتاری بهره -

 برداری از منابع محیطیهای بهرهتغییرات سرک زندگی و بهرود روش -

 هافرضیه
 جازموریان متفاوت است. CSPمحیطی در روستاهای تحت اجرای بازآفرینی فرهنگ زیست ۀدرج -

 محیطی کمک کند.بازآفرینی فرهنگ زیست ۀجازموریان توانسته است به ارتقای درج ۀدر منطق CSPای اجر -

 



 18/  پیاپی  2  ریزی روستایی                                                                                              شمارۀمجلّه پژوهش و برنامه                                                                                         52    
 

 

 

های تحقیق. یافته4
 ۀهااای توسااعبااه عنااوان یکاای از برنامااه ترساایب کااربن

اجتماااعی روسااتایی و حفاظاات مشااارکتی منااابع  -اقتصااادی

عماران ملال متحاد و ساازمان  ۀطریعی و باا مشاارکت برناما

استان کشاور در حاال اجراسات. تعمایم ایان  17ها در نگلج

ثیرات آن در أپروژه به سایر روستاهای کشور نیازمند تحلیال تا

با توجاه  ،های اجراشده در ابعاد مختلف است. از این روپایلوت

موریت اساسای ایان برناماه ارتقاای أاین نظر که ماهیت و م به

تصاااد دانااش واق ۀفرهنااگ محیطاای عناصاار محلاای و توسااع

هادف تحقیاق حاضار نیاز آزماون ایان دو  ،محور استمحیط

در  ترسایب کاربنفرضیه است کاه باازخورد و نتاایج اجارای 

روستاهای پاایلوت چگوناه اسات و وضاعیت هار یاک از ایان 

تحقیق که  ۀراستای آزمون فرضی روستاها چه تفاوتی دارد؟ در

محیطاای در بااازآفرینی فرهنااگ زیساات ۀدرجاا»گویااد ماای

جازموریاان متفااوت  ترسایب کاربنتحات اجارای روستاهای 

و  WPها با مدل ارزیاابی از نتایج حاصل از تحلیل داده «است

مراحاال انجااام . اسااتفاده شاادآزمااون تحلیاال واریااانس فیشاار 

، (3)دول ارائه شده است. جا 5و  4، 3طرق جداول   WPمدل

های خام را که از طریق نظرسنجی خررگاان دانشاگاهی و داده

، انادورزان نمونه( و کارشناسان اداری حاصل شادهمحلی )کشا

-هاای دهشاخص همان 10Xتا   1X هایشاخص دهد.نشان می

هاای مرباو  باه هستند که از ترکیاب گویاه ((1)گانه جدول 

هاای یان ساکن پاایلوتیمحیطی روستاتغییرات فرهنگ زیست

ای، رفتااری، و جازموریان در ابعاد اندیشه ترسیب کربناجرای 

 اند. لکردی به دست آمدهعم

 

 های خامماتریس داده -3جدول 
 1395، نگارندگانمأخذ: 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 نام آبادی

 1.83 2.89 1.12 2.8 1.23 7 3 4 12 2 (1Aزیارت میرمقداد )

 4.42 4.27 4.69 4.41 4.46 15 8 6 32 34 (2Aبوهنگ )

 4.41 4.12 4.11 4.12 4.25 8 9 6 5 8 (3Aچاه دشت )

 4.63 3.85 3.96 3.92 4.01 12 3 7 8 5 (4Aشهیدآباد )

 2.27 2.23 3.84 2.21 2.34 4 2 3 4 3 (5Aحیدرآباد )

 4.81 4.72 4.68 4.47 4.71 19 10 9 15 17 (6A) گروچان

 2.89 2.18 3.85 2.08 3.28 7 6 3 2 3 (7Aچاه بهمن )

 4.13 3.93 4.47 3.87 4.02 4 4 6 6 7 (8Aنازدشت )

 

 های ارزیابی ارائه شاده اساتوزن شاخص (4)طرق جدول 

باه عناوان  ؛ای محاسره شده استرتره که از طریق روش توان

را از نظار کارشناساان باه  3اولیاه  ۀکه رترا 2xشاخص  ،میال

( و وزن 64دارای وزن غیراساااتاندارد ) ،دسااات آورده اسااات

شاااخص اول بااه  )نساارت وزن غیراسااتاندارد 0.17اسااتاندارد 

  :باشدمجموع غیراستانداردها( می

(2) 

نشاان داد اعضاای  WP هاای مادلیافته (5)طرق جدول 

 )10.75)با امتیاز  روستاهای زیارت میرمقداد ۀهای توسعگروه

فرهنگ  بازآفرینیۀ کمترین درج (10.96)با امتیاز  حیدرآباد و

 انااد.محیطاای را در بااین روسااتاهای پااایلوت داشااتهزیساات

 و (1201) ، گروچاان(1208) روساتاهای بوهناگ ،همچناین

محیطای بازآفرینی فرهنگ بیشترین میزان (11.72) دشتچاه

 را داشتند. 

 
 ایدهی به معیارها به روش توان رتبهوزن-4جدول 

 1395های تحقیق، یافتهمأخذ: 

 وزن استاندارد وزن غیراستاندارد عالمت اختصاری شاخص و معیارها

 1X 49 0.13  د به توانایی ابزارهای جدید در کاهش اتالف منابع آب و خااعتقا

 2X 64 0.17 یها و خطرات محیطاعتقاد به توانایی دانش و آگاهی در کاهش آسیب

 3X 16 0.04 اعتقاد به ضرورت سالمتی و پیشرفت محیط روستا در آینده

642)^1310(W
1
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 4ادامه جدول 
 وزن استاندارد ستانداردوزن غیرا عالمت اختصاری شاخص و معیارها

 4X 81 0.21 ی(اعتقاد به توانایی انسان در حل انواع مسائل محیطی )خودباور

 5X 100 0.26 اعتقاد و احترام به محیط )دوستی با محیط و محیط باوری(

 6X 4 0.01 برداری از مراتع بهرود کیفیت بهره

 7X 9 0.02 بهرود فرهنگ مصرفی  

 8X 1 0.003 تی از منابع محیط  تقویت رفتارهای حفاظ

 9X 25 0.06 کمک به سرزینگی محل سکونت و فعالیت 

 10X 36 0.09 های دفع مخاطراتمشارکت در برنامه

 

 هابندی نهایی گزینهرتبه -5جدول 
 1395های تحقیق، یافتهمأخذ: 

 رتره مقدار مجموع تولید وزنی هاگزینه

 10.75 8 (1Aزیارت میرمقداد )

 12.08 1 (2Aنگ )بوه

 11.72 3 (3Aچاه دشت )

 11.644 4 (4Aشهیدآباد )

 10.96 7 (5Aحیدرآباد )

 12.01 2 (6Aگروچان)

 11.08 6 (7Aچاه بهمن )

 11.643 5 (8Aنازدشت )

 
نتایج تحلیل واریانس فیشر نشان داد بین  (6)طرق جدول 

 روستای پایلوت به لحاظ بازآفرینی فرهنگ محیطای تفااوت 8

 99در ساطح  بناابراین، ( وجاود دارد.Sig=0.000معناداری )

 د.کرید أیاول تحقیق را تۀ توان فرضیدرصد اطمینان می

 

 Anovaنتایج حاصل از تحلیل  -6جدول 
 1395های تحقیق، مأخذ: یافته

 خطا خوشه 
 معناداری ۀدرج Fآماره 

 آزادی ۀدرج میانگین مربعات Df میانگین مرلعات 

 .000 117.597 5 .007 2 .772 مقدار

 
ترسایب اجارای » دوم مرنای بار ۀدر راستای آزمون فرضی

 ۀجازموریان توانساته اسات باه ارتقاای درجا ۀدر منطق کربن

-عملکرد زیست ،«محیطی کمک کندبازآفرینی فرهنگ زیست

یق تغییار دروساتایی و مصااۀ های توساعمحیطی اعضای گروه

حیطاای مرناای تحلیاال قاارار کارد مای، رفتاااری و عملاندیشاه

جز در دو روستای زیارت میرمقاداد و . نتایج نشان داد بهگرفت

 جازموریاان توانساته ۀدر منطق ترسیب کربناجرای  ،حیدرآباد

محیطای کماک بازآفرینی فرهنگ زیست ۀدرج است به ارتقای

کند که از مصادیق آن ارتقای دانایی ماردم در ماورد محایط و 

کااری، ایجااد هاای تولیاد نهاال، نهالژهمنابع آن، اجرای پارو

بادشکن بیولوژیک، کاهش فشاار بار مراتاع و مشااغل مخارب 

جادول  باشاد.می غیرهمحیطی و ایجاد مشاغل فنی و هنری و 

ان را از نظاار ییوردهای محیطاای روسااتاآتاارین دسااتمهم (7)

 دهد.  های ارزیابی به تفکیک نشان میشاخص
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 ن جازموریانیایحیطی روستامتغییر فرهنگ زیست ةدر زمین ترسیب کربن ثیراتأمصادیق ت -7جدول 

 1395نگارندگان، مأخذ: 
 ثیراتأت ام روستان

زیارت 

 میرمقداد  

ون روستا، آوری زباله از درع، جمهای آموزش محیطیهای آموزشی هنری و فنی و کالسمنازل و دور مزارع، برگزاری دوره درِ کاریدرخت تولید نهال،

 بوستان روستایی کاریدرخت

 بوهنگ  

غل کامل و ش 34 ایجاد ال،ها، تولید نههمنازل و درون باغچ درِ کاریدرختآوری بذر درختان بومی، جمعکاشت بادشکن بیولوژیک )نمونه در کشور( دور مزارع، 

 وظت از مزارع رویجی حفاتهای آموزش محیطی، برگزاری دوره هایهای آموزشی هنری و فنی و کالسوابسته به منابع آب و خا ، برگزاری دورهغیرجنری 

 رخت جلوِایی و کاشت دان روستآوری زباله از درون روستا و دفن آن، تجهیز بوست، تعلیف مصنوعی دام و تالش برای کاهش وابستگی به مرتع، جمعپرندگان

 کردن مزارع و تغییر الگوی کشتایمدرسه، اقدام برای قطره

  چاه دشت 

ابسته به منابع آب و خا  نیستند، برگزاری شغل کامل و جنری که و 13ها، تولید نهال، ایجاد منازل و درون باغچه درِ کاریدرختآوری بذر درختان بومی، جمع 

-طرهلگوی کشت و قاای تغییر های ترویجی حفاظت از مزارع و پرندگان، اقدام برهای آموزش محیطی، برگزاری دورههای آموزشی هنری و فنی و کالسدوره

 کردن کل روستاای

 شهیدآباد  
غل کامل و جنری غیروابسته ش 19ایجاد   ولید نهال،ها، ترون باغچهدکاریِ درِ منازل و آوری بذر درختان بومی، درختکاشت بادشکن بیولوژیک دور مزارع، جمع

 های آموزش محیطیالسهای آموزشی هنری و فنی و کبه منابع آب و خا ، برگزاری دوره

 حیدرآباد  
شغل کامل و جنری که وابسته به منابع آب و خا  نیستند،  18ایجاد  ولید نهال،ها، تکاری درب منازل و درون باغچهآوری بذر درختان بومی، درختجمع

 های آموزش محیطیهای آموزشی هنری و فنی و کالسبرگزاری دوره

 گروچان 

ه منابع آب و خا  نیستند، بشغل کامل و جنری که وابسته  25ش از ایجاد بی ولید نهال،ها، تکاری درب منازل و درون باغچهومی، درختآوری بذر درختان بجمع

از  بالهآوری ز، جمعشت روستاپهای آموزش محیطی، تعلیف مصنوعی دام، مرارزه با سیل و الیروبی کف مسیل های آموزشی هنری و فنی و کالسبرگزاری دوره

 درون روستا

 چاه بهمن  
غل کامل و جنری که وابسته به ش1 1ایجاد  ولید نهال،ها، ترون باغچهدکاریِ درِ منازل و آوری بذر درختان بومی، درختکاشت بادشکن بیولوژیک دور مزارع، جمع

 الیروبی مسیر سیلهای آموزش محیطی، های آموزشی هنری و فنی، و کالسمنابع آب و خا  نیستند، برگزاری دوره

 نازدشت  
غل کامل و جنری که وابسته ش 16ایجاد  ولید نهال،ها، تون باغچهکاری درب منازل و درآوری بذر درختان بومی، درختکاشت بادشکن بیولوژیک دور مزارع، جمع

 های آموزش محیطی های آموزشی هنری و فنی و کالسبه منابع آب و خا  نیستند، برگزاری دوره

  گیری. بحث و نتیجه5
باازآفرینی فرهناگ  ۀارزیاابی درجا ،هدف تحقیاق حاضار

 ترساایب کااربن محیطاای در نااواحی روسااتایی پااایلوتزیساات

-مطالعاتی و مرانی نظری تریین ۀمرور پیشینجازموریان است. 

ساازی و باازآفرینی موضاوع نشاان داد اماروزه ظرفیات ةکنند

ساتای رسایدن باه فرهنگی نیاز اساسی جوامع روساتایی در را

پایااداری اساات. بهرااود عملکاارد محیطاای انسااان روسااتایی و 

هایی بازآفرینی فرهنگ روستایی نیازمند تهیه و اجارای برناماه

ساازی، جامع است که در یک فرآیند منظم به آموزش، حساس

مندسازی و جلب اعتماد توجیه، بسیج گروهی، نهادسازی، توان

المللی اجراشده های بینوژهپرو همکاری مردم محلی بپردازند. 

ثر و ؤاناد راهرردهاا و راهکارهاای عملای، ماکناون توانساته تا

محیطی در روستاهای پاایلوت های زیستسازگاری را در حوزه

ترسایب ثیرات أتا درباارةشده نتایج تحقیقات انجامارائه دهند. 

 ترسایب کاربنپاایلوت روساتاهای  محیطیدر پایداری  کربن

، 1390پاور ، فال سلیمان و حجی1390ران نژاد و همکا)حسن

( 1391و فال سلیمان و همکاران،  1391فر و همکاران صابری

 ۀویژه در زمیناباه ،ترسایب کاربنثیرات مطلاوب أحکایت از ت

ایجااد  ،شدن زنان و ابتکار عمل ماردمفعالدهی مردم، سازمان

های مشارکت و همیاری برای رفاع خودباوری و آموختن روش

 خرد اعتراری هایصندوق فردی و اجتماعی، تشکیل مشکالت

هاای متناوع روساتایی، آماوزش ۀتوساع هاایگروه تشاکیل و

 و زناان باه تساهیالت ۀهای جنری، ارائامحیطی و ایجاد شغل

 بارای تساهیالت و خادمات ۀارائا محاور( و)آموزش فقیر افراد

 مندسازیسنگین، توان دام جای به سرک هایدام گزینیجای

 هاای نقادیجریمه مراتع، سیاست از حفاظت و محلی جوامع

 از بایش مراتاع چرای و هابوته کندن ازای در روستاییان برای

 و پزوپخات برای نو هایانرژی استفاده از بحرانی، ترویج ۀدامن

مراتاع و  تخریاب و کنیبوته کاهش منظور به غیره و استحمام

 ارد. تعادل ظرفیت دام با پتانسیل تولیدی مراتع د

اثارات  ،نتایج تحقیاق حاضار نیاز نشاان داد در مجماوع  

اماا در بعضای از  ؛مطلاوب باوده اسات ترسیب کاربنمحیطی 



 55                                                         .. .روستایی نواحی حیطیم فرهنگ بازآفرینی وضعیت ارزیابی                                             سال ششم                  
 

محیطاای ثیرگااذاری آن در بعااد زیسااتأروسااتاها موفقیاات و ت

های سو با یافتههم حاضرهای تحقیق یافتهنامطلوب بوده است. 

پروژه در ثیرات و نتایج ضعیف أطرق ت اما ؛تحقیقات قرلی است

ساازی مناساب ماردم، که به علات عادم آگااه هابعضی روستا

های اجراشده با نیازهاای محیطای و نرودن بعضی پروژهمرترط

ها، مسائل و اختالفات اجتمااعی خاود روساتاها و اقتصادی آن

 غیارههاا باه مناابع روساتا و عدم وابستگی و تعلق اکیریت آن

آماوزش ماردم و  ةنحاو به شودپیشنهاد می ،حاصل شده است

. ها به نیازها و مقتضیات محلی توجه اساسی شاوداجرای پروژه

گزینی بهترین راهررد برای روستاهای منطقه جاای ،در مجموع

شاادن )صاانایع کشاااورزی بااا راهراارد صنعتی ۀراهراارد توسااع

کوچک، کارگاهی، هنری و مشاغل غیروابسته به آب( و راهررد 

یان در اجرای پروژه یوستااقدامات محیطی و مشارکت ر ۀتوسع

کاری و تولید نهال، بادشکن، قارق و حفاظات آبخیزداری، نهال

و اجرای راهکارهای زیار در راساتای باشد مراتع، و جانوران می

 شود:ها پیشنهاد میثیرات آنأها و افزایش تتقویت پروژه

های عملی آشنایی با های محیطی و برگزاری دورهآموزش -

بارداری بهیناه و هاای بهارهناابع، روشمحیط و ظرفیات م

 حفاظت منابع محیطی 

هاا از مراتاع دام ۀکشایدن بقیاتوجیه ماردم بارای بیرون -

 تعلیف مصنوعی  ۀجازموریان و توسع

تلفیقای هاای هر چه بیشتر اجارای پاروژه ۀتداوم و توسع -

 مردم و منابع طریعی  مشارکتی توسط و اقتصادی محیطی

ل های فنی، هنری و حمایت از مشااغتداوم برگزاری دوره -

 نوپای ایجاد شده برای زنان و مردان 

هاای کشااورزی جلب مشارکت و همکاری عملی ساازمان -

باه  ایهاای قطارهو اجارای پاروژه ترسیب کاربن ةدر پروژ

 صورت مشارکتی با مردم. 
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