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 دانشگاه حکیم سبزواری - روستایی ریزیبرنامهاستادیار جغرافیا و  ،بزچلويي يگيخسرو برضا 

آموزش  قات،یسازمان تحق ،یاستان مرکز یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق یعلمأتیعضو ه ،مجتبي نجمي

 اراک - یکشاورز جیو ترو

 چکيده

به  های اخیر،، طی سالو جلوگیری از تخریب اراضی و کاهش تنوع زیستی محیطیزیستهای آسیب کاهش

های برنامهدر این میان،  تبدیل شده است. کشاورزی و حفظ محیط زیست گذارانسیاستاصلی  هایدغدغهیکی از 

 یارائهبا  - (CSP)المللی ترسیب کربنبین یپروژهدر این پژوهش،  -(PESاکوسیستم) بهای خدماتپرداخت 

سازند، از به محیط زیست آسیب وارد می ترکمهایی که شیوه کارگیریبهمالی برای تغییر ساختار و  هایمشوق

حاضر به بررسی  یدر مقاله. بردمی بهرهمشارکت جوامع محلی برای کمک به دولت در مدیریت محیط زیست 

آن بر چگونگی  تأثیرو  ضعیفیک محیط نهادی در  های پرداخت بهای خدمات اکوسیستمتجربیات اجرای برنامه

 پرداخته شده است. شهرستان محالتاز توابع چشمه گل یمنطقهدر  )دامداران(روستایی بردارانبهرهمشارکت 

است. گردآوری اطالعات از طریق  گرفته منجاا موردی یمطالعهروش به و کیفی رت به صو ،هشوین پژا

برداران روستایی استخراج شده است. تحلیل و کدگذاری نفر از بهره 43از  عمیقیافته و ساختیمهنی هامصاحبه

پرداخت تسهیالت:  یمضمون اصلی تحت عنوان نحوه 4ها منجر به پیدایش های حاصل از مصاحبهتفسیری یافته

مشاوران  منطقی،به سود  یابیدستها و ها/ توزیع عادالنه منابع/ جبران هزینهگذاری هزینهمنبع/ هدف، اشتراک

که در  های اقتصادی و اجتماعی شدمحلی/ حمایت مداوم و مستمر و ساختار جمعی فعالیت/ ارتباطات و شبکه

کربن با دو ضعف  ترسیب یپروژه گفت توانمیخالصه  طوربه .بودند تأثیرگذاربرداران محلی میزان مشارکت بهره

 هایبا واقعیتشده تنظیمبسیاری از سازوکارهای مدیریتی  :ترتیبات نهادیناکارآمدی ( 1اساسی مواجه است: 

 نیزو  وخاکآبپایدار از منابع  یاستفادهو مانع از  هماهنگی ندارد و عالیق مردم محلی منطقهموجود در 

به برداران بهره: های محلیافزایش بازدهی و سودآوری صندوق (2؛ شودمی کارهای جمعی)واقعی(گیری شکل

های های جدید برای گذار و ارتقای اشتغالها قادر به استفاده از تجهیزات و نهادهناچیز بودن پرداختدلیل 

لذا در این وضعیت روی به  ی محصوالت تولیدی نیستند،افزوده ارزش باال بردنتبدیل و  درنهایتجایگزین و 

 کنند.اند و ریسک نمیآورده یکارمحافظه

 .چشمهگلمحالت، تمرکززدایی، مشارکت، ترتیبات نهادی، ترسیب کربن،  :یديواژگان کل

  

                                                           

* Email: r.khosrobeigi@hsu.ac.ir                                                  ی مسئولنویسنده  :                          
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 2                          ...(CSP) کربن بيترس يالمللنيب یدر پروژه انييمشارکت روستا یو بازدارنده گرليعوامل تسه

 مقدمه -1

 توجهیقابلرشد  اخیر یطی چند دهه و شیالت یپروردامزراعت، باغداری،  یهابخشیرزبا داشتن  در ایران کشاورزی

روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست  یتوسعه)توسط معاونت شدهانجامبر اساس یک بررسی  کرده است. تجربهرا 

درصد در سال  08/10در تولید ناخالص داخلی کشور از  کشاورزیآثار مستقیم و غیرمستقیم سهم  ،(1391جمهوری، 

نوعی سیاست ملی منسجم و  ینتیجه کهآنالبته این رشد بیش از  رسیده است.1395در سال درصد  6/32به  1353

بوده  پاخردهو  مقیاسکوچک بردارانبهرهتقاضا برای خوراک و عملکرد  اجتنابغیرقابلیش افزا یپایدار باشد، نتیجه

خیل عظیمی از کشاورزان و  توسعهدرحالسایر کشورهای  مانندبهروستایی در ایران  یجامعه .(85: 1385احسانی،)است

که از  (70: 1386یاسوری، )جای داده استدر خود را درصد(  70)بیش از پاخردهو  دامداران و تولیدکنندگان کوچک

درآمد پایدار مواجه  تأمینتولید و  یزمینهبوده و با مشکالت فراوانی در  پذیرآسیبلحاظ اقتصادی بسیار 

عمل کنند و تنها  بااحتیاطوجود دارد که  هاآندر نتیجه این تمایل در ، (Ghaderi & Henderson, 2012: 48)هستند

خرید تضمینی برخی از به همین خاطر بازدهی برخوردار باشد؛  ترینبیشبوده و هم از  خطرکمم هکه  هاییحوزهدر 

محصوالت دامی و لبنی در جامعه و نظارت  افزایش تقاضا برایو  از سوی دولت گندم و جو مانندبهمحصوالت استراتژیک 

فرایندی که  ؛(85: 1385احسانی،)دام شد ، منجر به گسترش شدید سطح زیر کشت و افزایشهاجنگلبر مراتع و ضعیف 

در طول این  ممکن است برخی اعتراض کنند کهجدی و شاید همیشگی به محیط زیست وارد کرده است.  هایآسیب

و گشت و کنترل مانع از  هابازرسیقرق و تشدید  هایپاسگاهکمربندهای حفاظتی و  یجادامدت همواره سعی داشته با 

جز در  هابرنامهاز این اقدامات و  یکهیچاما  ،شود هاجنگلبه مراتع و  اندازیدستو  رزی و دامکشاو یرویهبیگسترش 

میلیارد  5/1هزار هکتار جنگل نابود و  480هزار هکتار مرتع تخریب،  130ساالنه  کهطوریبه ؛است مواردی اثرگذار نبوده

کوچکی و همکاران، ثابت ناخالص کشور است) یمایهدرصد سر 14که معادل  رودمیتن خاک در اثر فرسایش از بین 

1375 :164.) 

اقتصادهای در حال  خصوصبه توسعهدرحالدر اقتصادهای  هادولتتصمیمات اقتصادی و سیاسی  کهاینفارغ از 

بسیاری از محققان ، (125: 1386غالمپور، )و مدیریت آن نبوده است محیطیزیستصنعتی شدن معطوف به مالحظات 

دالیل شکست دولت در پایدارسازی محیط زیست را وجود نگاه  ترینمهمایران،  ازجملهو  توسعهدرحالدر کشورهای 

به توان روستاییان در  توجهیکم(، هاسهمیه، مجوزها و هاممنوعیتکنترلی و دستوری و باال به پایین)استانداردها، 

: 1393دانشی و همکاران، )کنندمیروستاییان برای کارهای زیربنایی عنوان  افزاییوانتبه  توجهیبیاقتصادی،  هایبحث

بهای ی پرداخت هابرنامهکه در ذیل  1(AES)محیطیزیستی کشاورزی هابرنامه در حال حاضر، معتقدند، هاآن (.7

کمک  تولیدکنندگان کوچکروستاییان و و معیشت  به بهبود وضعیت اقتصادی قرار دارد 2(PES)اکوسیستم خدمات

سطح  تسهیالت اعطایی قادر خواهند بودمالی و  هایحمایتاز  گیریبهرهبا  چراکه ؛(18: 1391عطری، )کرد خواهد

 تربیشدر پی به دست آوردن زمین  ترکم ترتیباینبهکشاورزی و دامداری موجود را ارتقا بخشند و  وریبهرهتولیدات و 

برخی از  اخیر، هایسالدر باشند.  محیط زیستمنابع طبیعی و  باالجباردر کل تخریب  و مراتع ازحدبیشو چرای 

به  ترکمکه  هاییشیوه کارگیریبهمالی و اعتباری برای تغییر ساختار و  3هایمشوق یارائه، با توسعهدرحالکشورهای 

جوامع محلی برای کمک به دولت در مدیریت و حفاظت محیط  4، از توان و مشارکتسازندمیمحیط زیست آسیب وارد 

( در PES)اکوسیستم بهای خدماتی پرداخت هابرنامه. برای نمونه، (Greiner, 2015: 154)اندکردهاستفاده زیست 

(. Uchida et al., 2007: 594مالی خود قرار داده است) هایکمکمیلیون خانوار فقیر را تحت پوشش  50چین بیش از 

( در مکزیک و PES)اکوسیستم  بهای خدماتپرداخت ی ملی هابرنامهدر  درآمدکم بردارانبهره، ترکوچک سطحیدر 
                                                           
1- Agri-Environmental Schemes 

2- Payments-for-Environmental-Services 

3- Incentives 

4- Participation 
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  3                                          1396 تابستان، مهشتو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

یی نیز به صورت پراکنده و پایلوت در دیگر کشورهای آمریکای التین، آفریقا و آسیا هابرنامهو  اندداشتهکاستاریکا شرکت 

 هایسازمان هایراهنماییمالی و  هایکمکموارد  تربیش(؛ در Clements et al., 2010: 1283ی شده است)اجرای

 دولت ایران نیزدر این میان، است.  بوده هاییطرحمسبب ترویج و گسترش چنین  5بانک جهانی ازجمله المللیبین

در بطن  ( راPES)اکوسیستم بهای خدماتی پرداخت هابرنامه تدریجبه المللیبین هایسازمانهمکاری با  یواسطهبه

 تربیشدر نه به صورت ملی( ولی )را  هاییپروژهو  هاطرح ،قوانین منابع طبیعی و محیط زیست گنجانده و در این خصوص

اول به سمت کاهش  یدر وهله هاییطرحکه چنین  رسیدمیبه نظر  طورایناز همان ابتدا  اجرایی کرده است. نقاط کشور

 سوق پیدا کند. 7کوچک و خرد بردارانبهرهو  ایحاشیهمنافع جوامع روستایی  تأمینو  6فقر

( AES)محیطیزیستی کشاورزی هابرنامهکلی و طوربه( PES)اکوسیستم بهای خدماتی پرداخت هابرنامه کهاینبا 

و حمایت همگان  موردتوجهو جایگزین برای مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست  نویدبخشیک روش  عنوانبه ،ویژهبه

به تا به امروز در این خصوص  شدهانجاماجرایی  هایپروژهاما  (،Fletcher & Büscher, 2017: 224قرار گرفته است)

 گذشته از معضل (.Zanella et al. ,2014: 166منتهی شده است) ،رفتمیانتظار  آنچهاز نتایج متفاوت از  8ترکیبی

امنیت و اصلی  یمسئله ،و در مقیاس بسیار کوچک در سطح ملی و اجرای آن به صورت پایلوت هابرنامهعدم گسترش 

 (.Wunder, 2005: 22)استمحدود کشاورزان و دامداران  هایسرمایهمناسب نبودن شرایط برای انتقال و بازگشت 

، 9گرفتن خانوارهای فقیر قرار تأثیرخاصی را در خصوص چگونگی مشارکت و تحت  هاینگرانیعلمی اخیر  هایبحث

( مطرح PES)اکوسیستم بهای خدماتی پرداخت هابرنامهدر  پاخردهفرودست و تولیدکنندگان کوچک و  یطبقه

 هاییطرحبه چنین  بایستمیمحققان در مورد چرایی این موضوع که آیا  (.Pagiola et al., 2010: 327)اندکرده

و کاهش فقر)روستایی( از طرف دیگر  طرفیکازحفاظت از منابع طبیعی  یگانهابزاری برای تحقق اهداف دو یمنزلهبه

 بهای خدماتپرداخت های بازاربسیاری بر این باورند که . اندداشته پایانیبیو مناظرات  هابحثنگریسته شود، 

برای تحول قوام الزم  پختگی واز  شده و در نتیجه هنوز حیاکوتاهی است که تدوین و طر زمانمدت( PES)اکوسیستم

نسبت به ظرفیت و شرایط مناسبی که برای بهبود وضعیت اقتصادی  لذا؛ برخوردار نیست و دگرگونی زندگی روستاییان

از خود  10اجتماعی و توزیع عادالنه منافع هایزمینهدر آیا شک و تردید وجود دارد که این ، آوردمیفراهم و کاهش فقر 

ی هابرنامهاز  شدهثبتشواهد تجربی تنها برای نمونه، (. Corbera et al., 2007: 587)دهدمیواکنش مثبتی نشان 

به  ،که در راستای تخصیص منابع و سرمایه به کشاورزان فقیر قرار گرفته است( PES)اکوسیستم بهای خدماتپرداخت 

البته  .اختصاص دارد ملی در سطح -مانند کاستاریکا و مکزیک -کشورهای آمریکای التین محیطیزیست هایپروژه

و فقیر در طرح مربوط به مواردی خاصی و به صورت تصادفی بوده  مالکخردهآمده است که گنجاندن کشاورزان  گونهاین

 .(Porras et al., 2008: 4)هاگذاریسیاستو نه اهداف و  گرددبرمیبه نوع و شکل طراحی و اجرای برنامه  تربیشو 

ابزاری  عنوانبه( PES)اکوسیستم بهای خدماتپرداخت ی هابرنامهاز  انتظاراتی کهکه  اندکرده زدگوشبرخی از محققان 

 هایهزینهبه دلیل  چراکه؛ ممکن است برآورده نشود زیاداحتمالبه ، در عملرودمی کارآمد برای کاهش و جلوگیری از فقر

در چنین  شوندمیحاضر  فقیر و تولیدکنندگان کوچک تعداد محدودی از کشاورزان و ریسک باال همواره 11باالی مبادله

در اغلب موارد که  شدهتصریحبسیاری از مطالعات همچنین در  (.Pham et al., 2008: 363شرکت کنند) هاییطرح

برای تغییر کاربری اراضی و اشتغال  ایانگیزه اساساًاست که و کم ناچیز  قدرآنو تسهیالت اعطایی  پرداختی مبلغ میزان

 نظرنقطهمطابق با (. Porras et al., 2008: 4بر دگرگونی فقر گسترده روستایی ندارد) تأثیری نوعیبهو  کندنمیایجاد 
                                                           
5- World Bank 

6- Poverty Reduction 

7- Smallholder 

8- Mixed 

9- Poor Household 

10- Distributive Impacts 

11- High Transaction Costs 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 24

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1280-fa.html


 4                          ...(CSP) کربن بيترس يالمللنيب یدر پروژه انييمشارکت روستا یو بازدارنده گرليعوامل تسه

و پرداختن به کارهای  زداییمحرومیتهدف واالیی است، اما کاهش فقر حتم  طوربه(، 2011و همکاران) 12کینزیگ

 رغمعلیهدف اصلی شود.  عنوانبه محیطیزیست هایبخشدر  گذاریسرمایهو  اندازپسنباید موجب کاهش  المنفعهعام

 یطبقهمنافع  یکنندهتأمین مدیریتی، جدید هایاستراتژی کردندمیادعا که اخیر  هایسالشعارهای پوپولیستی 

همواره اولویت را به ارتقای دولتی  گذارانسیاست ،ست، در عملپاخردهدهقانان و کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی 

، سه درمجموع(. Bremer et al. ,2014 :123)13تا اهداف توزیعی و برقراری عدالت اندداده محیطیزیست هایظرفیت

( PES)اکوسیستم بهای خدماتپرداخت ی هابرنامهدر بررسی ارتباط میان  (2005و همکاران،  14)پاجیلوآکلیدی سؤال

( چه کسانی PES)اکوسیستم بهای خدماتپرداخت ی هابرنامه کنندگانمشارکتاست:  طرحقابلو کاهش فقر روستایی 

فرودست جامعه هستند؟ آیا خانوارهای فقیر قادر به مشارکت در  یطبقهاز قشر فقیر و  هاآنآیا بسیاری از  ؟هستند

از اثرات اجرای  غیرمستقیم طوربهآیا خانوارهای فقیر  ( هستند؟PESی پرداخت برای خدمات اکوسیستم)هابرنامه

 خواهند شد؟ مندبهره( PES)اکوسیستم  بهای خدماتپرداخت ی هابرنامه

 و قانونی در یک محیط نهادی( PES)اکوسیستم بهای خدماتپرداخت ی هابرنامهحاضر به بررسی  یمطالعهدر 

همچون حقوق  ایعدیدهبا مشکالت  هاییطرحگسترش چنین در جایی که پرداخته شده است.  و ناقص 15ضعیف

فنی و آموزشی،  هایزیرساخت ضعففقدان بازار و نظام عرضه و تقاضا، منابع،  16نامشخص مالکیت و تصدی نامطمئن

سرمایه و منابع مالی برای  تأمینو ناتوانی دولت در  بردارانبهرهخصوصی قدرتمند، قدرت ریسک پایین  یبدنهنبود 

از همه زمین و منابع طبیعی در مالکیت و مدیریت دولت  ترمهم (.Kwayu et al, 2014: 2یشبرد اهداف مواجه است)پ

 کاویمعدن صنعتی و مخرب)مانند هایفعالیتو قدرتمند و اغلب در  نفوذذیاز منابع به افراد  برداریبهرهو حق  قرار دارد

و محل  منطقهمرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست در سطح  هایسازمان، گرددمی( واگذار از معادن برداریبهرهو 

 ایبرجستهمنفی  گیریجهتی دولتی هاطرحذهنیت عمومی مردم محلی نسبت به  ،شوندمیکه باید حمایت ن طورآن

اکوسیستم  دماتبهای خپرداخت و  محیطیزیستی کشاورزی هابرنامهمختلفی در امر اجرای  هایسازمان، همهبااین دارد.

ی در نواحی مختلف هایفعالیتدر این خصوص طراحی و به ثبت رسیده و  هاییدستورالعملدخیل هستند و قوانین و 

استانداردهایی برای  تهیه و تدوین منظوربهمحلی به این برنامه جلب شود.  بردارانبهرهنظر  کهاینصورت گرفته تا 

 بهای خدماتپرداخت محلی و خانوارهای فقیر در  بردارانبهرهبر دخالت و درگیری  مؤثرشناسایی و ارزیابی عوامل نهادی 

رفتار و ( سود برده شده است. این عوامل شامل 2013و همکاران) 17از چارچوب مفهومی متپنینگن( PES)اکوسیستم

گذشته و نگرش نسبت به مدیریت  یتجربه، مشارکت موجود و محیطیزیستدر مورد مسئولیت  18هنجارهای اعتقادی

و  مسئوالنات نظرنقطهحاضر ادراک و  یمطالعهدر  .شودمی، گرفتهشکل هایسازماندر  20و سطح اعتماد 19هاسازمان

گرفته و کنکاش قرار  یموردبررسمحلی نسبت به طرح، اقدامات و مشارکت و خطرات و منافع احتمالی آن  بردارانبهره

در قالب ( AES)محیطیزیست( و کشاورزی PESپرداخت خدمات اکوسیستم)ی هابرنامهود، الزم است ذکر ش. است

 ،22(RFLDL، احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته)21 (PCS) ترسیب کربن المللیبین هایپروژه
                                                           
12- Kinzig 

13- Equity 

14- Pagiola 

15- Weak Legal and Institutional Environment   

16- Lack of Effective Property Rights 

17- Mettepenningen 

18- Behavior and Normative Beliefs  

19- Attitudes Towards Administering Organizations 

20- Trust 

21- International Carbon Sequestration Projects 

22- Rehabilitation of Forest Landscapes and Degraded Land 
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در کشور تدوین،  24و اکوتوریسم گردیطبیعت درنهایتپایدار و  یتوسعهدر چارچوب برنامه  23(MENARIDمنارید)

ی مذکور در کشور فراگیر هاطرحاز سایر  تربیشترسیب کردن  المللیبین یپروژه کهازآنجایی. اندشدهطراحی و عملیاتی 

مدیریت و حفظ محیط زیست بوده است، تمرکز اصلی تحقیق ناظر بر این  یانمتصددولتی و  گذارانسیاست مدنظرو 

چشمه از توابع شهرستان محالت گل یمنطقهدر حفظ مراتع  گردانداران و رمهگله و تجارب و مشکالت مشارکت پروژه

  .استدر استان مرکزی 

 : مروری بر ادبيات موضوعچارچوب نظری -2

 (PESخدمات اکوسيستم)بهای ی پرداخت هابرنامه -1-2

ابزارهای کنترلی و  بریهتکبا مدیریتی منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست  هایگیریجهتتا چندی پیش اغلب 

 26رویکردهای غیرمتمرکزدر حال حاضر،  ،با ظهور راهبردهای جدید .شدیم تدوین و عملیاتی 25محوردولتمنعی  فرامین

محصول  یو عرضه 28محیطیزیستکاالهای  گذاریارزشیعنی  27(ESکه در چارچوب خدمات اکوسیستم)و خصوصی 

 «29نئولیبرالی» اشکالگرچه چنین روندی به  (.McElwee et al. ,2014 :423است)، جایگزین آن شده شوندمی شناخته

اقتصادی و تسهیالت مالی به این امید  هایمشوقاما اعطای ، استمحیط زیست ضمیمه  31از حکمرانی «30بازارمحور»و 

(. ibid, 425)گیردمی، صورت یابدمینهادینه کردن ساختارهای جدید کاهش  هایهزینهو  شده که نظام بازار کارآمدتر

با ایجاد  32رویکردی است که سعی در غلبه بر شکست بازار( PES)اکوسیستم بهای خدماتپرداخت ی هابرنامهدرواقع، 

و  گذاریسپردهمالیات، کارمزد، سیستم مانند عوارض)همچون  هاییروشاز طریق  بردارانبهرهالزم برای  هایمشوق

و کاهش  و معامله( انتقالقابل خدماتیبازارهای کاهش آلودگی و حقوق  ازجملهبازپرداخت(، یارانه، مجوزهای تجارت)

و  مؤثر، تعریف ساختارهای 33دارد، و مطابق با مبحث کوز، دسترسی برابر به اطالعات بازار( مثالعنوانبهشکاف بازار)

د آثار منفی نیروهای توانمیمنابع به بخش خصوصی و مردم قانونی و اعمال حقوق مالکیت و تصدی مناسب 

 گیریجهتاین (. Jack et al. ,2008 :9465)خنثی کندکاال( را  گذاریقیمت)اختالل در نظام عرضه و تقاضا و 34بیرونی

تسهیالت  از طریق پرداخت و اعطایکه با این هدف  ،حمایتی و خدمات پشتیبانی است هایبستهاجرای ایجاد و به دنبال 

(. Leimona et al., 2015: 16)حفظ و یا ارتقا پیدا کند بردارانبهرهتوسط  ارائهقابل محیطیزیستمیزان خدمات 

دهندگان ارائهبرای تحت کنترل دولت سرمایه و منابع الزم را  کهاینبا ( PES)اکوسیستم بهای خدماتپرداخت ی هابرنامه

ابزارهای  ترینبرجسته، یکی از سازدمیفراهم  فنی هایکمکو  اییارانه هایبستهخدمات در قالب  کنندگانمصرفو 

محتوای لیبرالی از  توانمیدیگر ن اساساًدولتی  هایحمایتبا نفوذ  برخی معتقدند کهدرحالی؛ آیدمی حساببهبازارمحور 

 (PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداخت طرح طبق تعریف،(. Fletcher & Büscher, 2017: 224دفاع کرد)این برنامه 

حفاظت  باعث که سرزمین کاربری از شکلی با (ES) محیطیزیستخدمت  یک آن در که است 35داوطلبانه کامالً ایمبادله

 محیط خدمات برای 36خریدار یک باید مبادله حداقل این در .شودمی داده ارتباط ،گرددمی خدمتی چنین از

                                                           
23- Middle East and North Africa Regional Development for Integrated Sustainable Development 

24- Ecotourism 

25- State-led 

26- Decentralized 

27- Ecosystem Services 

28- Valuing Environmental Goods 

29- Neoliberal 

30- Market-based 

31- Governance 

32- Market Failure 

33- Coase Theorem 

34- External Force 

35- Voluntary 

36- Buyer 
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 6                          ...(CSP) کربن بيترس يالمللنيب یدر پروژه انييمشارکت روستا یو بازدارنده گرليعوامل تسه

 باشد. داشته وجود زیستی)همان اکوسیستم( محیط خدمات 37یدهندهارائه یک حداقل و دولت( معموالًزیستی)

این  (. ,2005Wunder :3نماید) عرضه را خدمت آن همچنان زیستی محیط دهنده خدمات یارائه کهاین بر 38مشروط

و خطرات طبیعی مانند  وهواآب(، تنظیم کیفیت 39ارائهقابلمواد غذایی، آب و چوب)خدمات  یعرضهخدمات شامل، 

تفریح و گذران اوقات فراغت، گردشگری و آموزش)خدمات  هایفرصت، (40و سیل)خدمات تنظیمی سالیخشک

( 42مواد مغذی و آلی)خدمات حمایتی ی(، و کارکردهای ضروری مانند تشکیل خاک و چرخه41فرهنگی

به معنای  آنچهیط قرارگیری در مکانیسم بازار و تنها در صورتی واجد شرا هابرنامهاین  (.Wunder, 2007: 49)شودمی

و در نتیجه اثرگذاری مثبت و کارآمد  شودمی( شناخته PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداختی هابرنامه عنوانبهواقعی 

 ,.Engel et al)لحاظ گردد تدوین و اجرا یدر مرحله که معیارهای فوق بدون هیچ کم و کاستی داردبر محیط زیست 

 هکتار هر ازای به ثابت پرداخت صورت ( بهPES)اکوسیستم  خدمات بهای پرداخت یهابرنامه از بسیاری .(2008:664

 یا شده ارائه اکوسیستمی خدمات کیفیت یا اساس کمیت بر و سود بر متکی هاپرداخت است ممکن لیکن ؛شوندمیاجرا 

 برنامه، برای سازوکار شدهگرفته نظر در شکل به توجه باکه گفته شد،  طورهمان باشند. دو آن ترکیبی از صورت به

نظیر  ایبرجستهمحققان  یابند. تحقق دیگری غیرنقدی شکل مزایای به یا و نقدی صورت به است ممکن هاپرداخت

 بهای پرداخت یهابرنامهنظری مرتبط با  هایچارچوبمفاهیم و  یتوسعهکه نقش مهمی در  44و وندر 43پاجیلوآ، انگل

درآمد به نفع  یطرح را از طریق اهداف اجتماعی و توزیع عادالنه وریبهرهافزایش  ،اندداشته( PES)اکوسیستم خدمات

علیه رویکردهای معدود محققانی نیز هستند که  .(Khatri, 2011: 3)دانندنمیکشاورزان کوچک مالک و فقیر جایز 

به نفع  لزوماً و بازاریابی تحت منطق نئولیبرال «45کاالیی کردن طبیعت»دالل که ، با این استاندگرفتهبازارمحور موضع 

اقتصادی نئولیبرال اهداف اجتماعی و  هایتحلیل، دیگرعبارتبه (.McAfee & Shapiro, 2010: 2افراد فقیر نیست)

از  کشیبهرهو این موجب  کندنمیپیگیری  محیطیزیست وریبهرهیعنی ؛ ابر درآمد را در درون اهداف اصلیتوزیع بر

(. Proctor et al., 2008: 1خصوصی( خواهد شد) هایشرکتمنابع و ساکنان محلی به نفع نیروهای بیرونی)دولت و 

که اثرات توزیع  شودمیمبحث کلیدی این دیدگاه بر این اصل استوار است: حمایت از جوامع محلی در صورتی عملی 

( لحاظ گردد؛ در غیر این PES)اکوسیستم  خدمات بهای پرداختی هابرنامهراحی و اجرای عادالنه منافع در هنگام ط

 تأثیرموفقیت طرح را تحت  ،عالوه بر تحمیل هزینه بلندمدتصورت جوامع محلی از پیگیری طرح خودداری کرده و در 

 (.Narloch et al., 2012: 417قرار خواهند داد)

 خدمات بهای پرداختی هابرنامهگرایش به استفاده از  اخیر هایسالدر ، نظرهااختالفدر میان این مباحث و 

به اهداف حفاظت از محیط زیست و کاهش فقر افزایش  زمانهم یابیدستبرای  توسعهابزار  عنوانبه( PES)اکوسیستم

بازتوزیع منابع  برای یراابز (PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداختی هابرنامهکه  شودمیتصور  گونهاینپیدا کرده است. 

 ایسرمایهنواحی روستایی که با اتخاذ این رویکرد نقل و انتقاالت مالی و  خصوصبهدر سطح خرد و جوامع محلی است، 

 (.Gutman 2007: 383در آن جاری خواهد شد)

 

 
                                                           
37- Provider 

38- Conditionality 

39- Provisioning Services 

40- Regulating Services 

41- cultural services 

42- supporting services 

43- Engel 

44- Wunder 

45- Commodification of Nature 
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 (PESی پرداخت بهای خدمات اکوسيستم)هابرنامهمشارکت در  -2-2

 خدمات بهای پرداختی هابرنامهمشارکت در  یمسئلهمطالعات در خصوص  یکه مشخص است، دامنه طورهمان

اما  ،(Hendrickson & Corbera, 2015: 63که باید در سطح جهان گسترش نیافته است) طورآن( PES)اکوسیستم

و بهبود  زداییمحرومیتدر کشور به دلیل فقر گسترده در روستاهای پایلوت در راستای  هاطرحاز  گونهاین کهازآنجایی

تصادفی به  طوربهمطالعات داخلی مرتبط با این اقدامات  .اندشدهن و تدوی گیریجهتوضعیت اقتصادی طبقات فرودست 

و  کربن ترسیب المللیبین یپروژه خصوصبهی اجرایی هابرنامهخانوارهای فقیر در و توانمندسازی بررسی مشارکت 

؛ فال 1395، همکاران پور وسید علی)اندکردهصورت گرفته در این خصوص گرایش پیدا  هایپیشرفت یاناًاحمشکالت و 

؛ 1390فوائدی و همکاران،  ؛1391صابری فر و همکاران، ؛ 1391فال سلیمان و همکاران، ؛ 1392پور، سلیمان و حجی

برخی از  ،در این میان(. 1389نژاد و همکاران، حسن؛ 1390؛ فال سلیمان و چکشی، 1390نژاد و همکاران، حسن

محور نسبت به  محور و سپس فضا سیاست آموزشنظیر  ،موفقیت طرح بر مشارکت مردم و درکل مؤثر هایشاخص

میزان ، مردم محلی هایخواستهو  هااولویتو توجه به  مداخالت هدفمند، تجربه محورو  سازمان محور هایسیاست

در  برگزارشدهمیزان تسهیالت اعطایی، میزان رضایت از صندوق و دفعات جلسات آموزشی  استفاده از مجراهای ارتباطی،

 یارائهسیاست آموزش محور  ،افراد فاقد شغل فرعی ،بومی بودنخانوار، ی هساالن هایهزینهسطح ، صندوق یینهزم

، اسکان، سن، تعداد اعضای خانوار، درآمد تأهلوضعیت ، آموزش و تسهیالت به زنان و افراد فقیر و سیاست سازمان محور

 شده بندیدسته( مندنظاممدون و به صورت نه  پراکنده و )البته، ت مالکیت خانوارتح هایزمینخانوار و سطح  یساالنه

و  گیریشکلمبنای ، خاستگاه، چوب نظریدر تحقیقات صورت گرفته به چار کهاینگذشته از ، همهباایناست. 

ی هاطرحعناصر کلیدی با کمال تعجب  .نشده است ایاشارهتجارب کشورهای مختلف  درنهایتدستورالعمل اصلی و 

 یواسطه، تعیین خریداران و محیطیزیستاقتصادی کاالهای  گذاریارزش، ارائهقابلشناسایی خدمات اجرایی شامل 

 مدیریت و اجرای برنامه ینهادی و قانونی، نحوه هایچارچوب گیریشکلسرمایه، طراحی و  تأمینبالقوه، نظام پرداخت و 

بسیاری از تحقیقات به توصیف  کهاینضمن  و ارزیابی قرار نگرفته است. موردبررسی ، نیز46گو سیستم پایش و مانیتورین

خرد  هایصندوقروستایی و  یتوسعه هایگروه گیریشکل یمعطوف به نحوه تربیشکه -صورت گرفته  هایفعالیت

 مانندبهیی هابرنامهی برای طراحی و اجرای چنین بسنده کرده و مدل و چارچوب -باشدمیاعتباری و مشارکت مردم در آن 

منافع  تأمینبایستی به دولت و مردم  میان چرایی این موضوع که ارتباط. انددادهن ارائهسایر کشورهای پیشرو در این امر 

از بعد ، نماید( کمک PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداختی هابرنامهمنجر شود و به موفقیت  محلی هایگروهافراد و 

معیارها و راهکارهای آن تعیین  نوعیبهاست که یک پرسش جدی هنوز هم  ،هاطرحاین چندین سال از آغاز گذشت 

( در PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداختی هابرنامهاز اجرای  یچند سال کهاین، با دیگرعبارتبه. مانده است پاسخبی

جلب رضایت و مشارکت)واقعی(  درگیرو متولیان امر هنوز هم  مسئوالن، ذردگمیدر کشور مختلف اجرایی  هایپروژهقالب 

 مردم هستند.

 بهای پرداختی هابرنامهنسبت به مشارکت در  بردارانبهره گیریتصمیمیند آبدیهی است عوامل بسیاری در فر

، (2008و همکاران) 48کوزی(، 2009و همکاران) 47ات کوربرانظرنقطهمطابق با  نقش دارند.( PES)اکوسیستم خدمات

تصدی منابع در مالکیت و  هایسیستمشامل نهادی گسترده  هایزمینهمربوط به (، عوامل 2003و همکاران) 49میراندا

اجتماعی  هایارزشو دسترسی و قابلیت استفاده از اعتبارات مالی حفاظت از محیط زیست پایلوت اجرای طرح،  اطقمن

برخی  نظرنقطهاز است.  تأثیرگذاردر تمایالت مشارکتی مردم محلی و فرهنگی مانند اهمیت تولید برخی از محصوالت 

برقراری  منظوربهروایی مناسب توانایی طراحان برنامه در ایجاد ساختارهای حکمدیگر از مطالعات، مشارکت محلی به 
                                                           
46- Monitoring 

47- Corbera 

48- Kosoy 

49- Miranda 
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و روستاییان در نظام  بردارانبهرهاعتمادساز جهت جذب  هایاستراتژی نیزمحل و ارتباط قوی با عوامل بیرونی و خارج از 

چنین وضعیتی است که اطمینان نسبی از بازگشت در (. Mayrand & Paquin, 2004: 25جدید مدیریتی بستگی دارد)

 تأکید( 2006وندر) .آیدیممحلی به وجود  بردارانبهرهمبادله و ریسک در نزد  هایهزینهکاهش  یا همانمناسب سرمایه 

ارتباط مستقیم با سهم درآمد  (PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداختی هابرنامه مشارکت کشاورزان در که کندمی

 خدمات بهای پرداختی هابرنامهیعنی دارد؛  برداربهرهو میزان زمین و دارایی  هاطرح گونهاینخانوار از قبال حضور در 

زمینه را  کهاینو یا  افزایدمیموجود به درآمد خانوار  هایفعالیتجانبی در کنار  هایاشتغال( با ایجاد PES)اکوسیستم

اقتصادی و  هایمشوق یارائه. برای نمونه، کندمیمهیا  بالاستفاده هایداراییاز منابع و  صددرصدیبرای استفاده 

 نیزوندر کند.  تأمیندرصد از درآمد خانوارهای روستایی را  30تسهیالت اعطایی در کشورهای آمریکای التین توانسته 

تا تولیدکنندگان  گیردمیخریداران صورت  وسیلهبهخدمات و محصوالت اکوسیستم اغلب  گذاریارزشکه  داردمیاظهار 

 بردارانبهرهکاالهای تولیدی نصیب  افزودهارزش)باشدمیم بازار و عرضه و تقاضا و این بیانگر عدم توازن قدرت در نظا

حقوق مالکیت، و مالی مانند  غیراقتصادیاز طرفی، عوامل . (گرددمیو به نفع افراد خارج از روستا مصادره  شودمیمحلی ن

 پرداختی هابرنامه برای شرکت در اجتماعی و کیفیت زندگی در جلب رضایت مردم هایسازمانتوانمندسازی، بهبود 

 (.Kosoy et al., 2008: 2074( دخیل هستند)PES)اکوسیستم خدمات بهای

به ترسیم الگوهای  (PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداختی هابرنامهمربوط به  مطالعات تربیشدر حال حاضر، 

 ,.Engel et alبر انگیزه مردم در مشارکت و یا عدم مشارکت) مؤثرتعیین عوامل  تا دهندمیتمایل نشان  50مشارکت

دهقانان و کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی کوچک و  یطبقهمنافع  تأمینتمرکز اصلی تحقیقات به  (.672 :2008

داخت ی پرهابرنامهدر دهندگان محصوالت ارائه عنوانبهند توانمیفقیر معطوف شده است. بدین شرح که تا چه حد 

در کشورهای ( PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداختی هابرنامه گرچه؟ شرکت کنند (PESخدمات اکوسیستم)

عجین  بضاعتبیو  مناطق محروم مردم با تفکر فقرزدایی و بهبود وضعیت اقتصادی تربیشقبل از هر چیز  توسعهدرحال

کشورها فقر، محرومیت و  گونهاینمشخص نواحی روستایی و جمعیت ساکن در عمومی و وجه  چراکه)شده است

ی تربیشند کارایی بسیار توانمی ترمطلوب، در شرایط شودمیفرض  گونهاین حالدرعینکه  و نابرابری است افتادگیعقب

 از لحاظ وجود دارد: متفاوتی هایتوانمندیو  فقرای روستایی نیز اختالف طبقاتیهمین در میان ؛ اما (داشته باشند

برای بسط  (2005پاجیلوآ و همکاران) غیره.اطالعات و  زمین، نیروی کار، آموزش، دسترسی به منابع مالی و یاندازه

( PESی پرداخت خدمات اکوسیستم)هابرنامه مشارکت در 51هایشرطپیشسه دسته از  به مندنظام به صورتموضوع 

که در  کندمیدر طرح را تعیین و احراز  بردارانبهرهشرکت  «52صالحیت و واجدالشرایط بودن»عواملی که : کندمیاشاره 

 «53هایخواستهتمایالت و »ضوابط و قوانین بستگی دارد؛ عواملی که  گذاریهدفو  گیریجهت یاینجا به نحوه

البته، . سازندمی متأثررا  بردارانبهره «54هایقابلیتتوانایی و »؛ و عواملی که دهندمیقرار  تأثیررا تحت  بردارانبهره

شواهد تجربی،  بر اساس. افزایدمیبه این چارچوب  شرطپیشچهارمین  عنوانبهرا « 55پذیریرقابت»عوامل  (2008وندر)

حقوق مالکیت : دارد 56بر ضد مشارکت فقرا هایییشگرا شرطپیشدو در بین این چهار فیلتر او معتقد است که 

ان متعدد)کاهش رقابت(. مالکخردهباال و ریسک کار با  یمبادله ی)همه چهار فیلتر( و هزینهنامطمئن رسمی)دولتی( و

از زمین و اطالعات بازار( و یا  برداریبهرهمقررات )مناسب نبودن شرایط برای دسترسی به امکاناتاین موارد خطاب به 

 بایستمیکه  باشدمیمبادله و ریسک  هایهزینهرای کاهش ان و فقرا بمالکخردهکارهای جمعی مابین  یتوسعه یمسئله
                                                           
50- Participation Patterns 

51- Precondition 

52- Eligibility Factors 

53- Desirability Factors 

54- Ability Factors 

55- Competitive 

56- Anti-Poor 
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  9                                          1396 تابستان، مهشتو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

ی هابرنامهخانوارهای فقیر در  خواهیمب، اگر درمجموع(. Wunder et al. 2008: 296اصالح و مورد بازبینی قرار گیرد)

 بردارانبهره شدن واجد شرایطالزامات  بایستمید، ن( شرکت فعاالنه داشته باشPES)اکوسیستم خدمات بهای پرداخت

فراهم  مدیریتی استفاده از منابع( هایشیوهو تدوین  موردنظردر مناطق  گذاریهدف، مثالعنوانبه)برای ورود به طرح

اطمینان نسبی از حقوق مالکیت و تصدی باشند،  درآمدزاشود، ساختارهای اقتصادی جایگزین و پیشنهادی سودآور و 

 مجدد محقق گردد، هایگذاریسرمایهه مازاد و سود به تولیدکنندگان برای منابع حاصل و بازگشت مداوم و فزایند

فنی و آموزشی عملیاتی  هایگذاریسرمایهمیسر و  مالی( هایمشوق)سرمایهآسان و در موعد مقرر به دسترسی به 

 .(Pagiola et al., 2005: 243)شود

 موردمطالعه یمنطقه: معرفي (CSP)ترسيب کربن الملليبين یپروژهمشارکت در  -3

 عمدتاً کشاورزی و  هایزمینقرار داشته است: تبدیل مراتع به  زاییبیاباندر معرض  شدتبهایران  ،اخیر هایسالدر 

 کاویمعدنآب زیرزمینی، بوته کنی، چرای مفرط و خارج از فصل دام در مراتع،  هایسفرهآب از  یرویهبی، برداشت زاردیم

 متصدیانو به همین جهت، مقامات دولتی شهرها و روستاها و امثال آن.  یتوسعهو  یسازجادهمعادن، از  برداریبهرهو 

اصالح  نیزطبیعی باقیمانده و  هایعرصهبه  اندازیدستمنابع طبیعی و محیط زیست، حفاظت و جلوگیری از مدیریت 

ترسیب  المللیبین یپروژهدر راستای این استراتژی، . دانندیمخود  هایاولویترا یکی از برترین  شدهتخریب هایزمین

 فراگیر و اجرایی شده است. کشوردر  یاگسترده طوربهابزارهای سیاستی خدمات اکوسیستم است که  ازجملهن بکر

همکاری مشترک دولت ایران، دفتر عمران ملل  یواسطهبهو  2003برای اولین بار در سال  57مفهوم ترسیب کربن

محافل علمی و  درو  ریزیبرنامهنظام وارد  59(GEFی)جهان محیطیزیستو صندوق تسهیالت  58(UNDPد)متح

غیناب سربیشه واقع در  آبادینحسدر دشت  2004مرحله نخست طرح ترسیب کربن از  گردید. کشور مطرحدانشگاهی 

آغاز شد و با به پایان رسیدن این مرحله در سال و مراتع و آبخیزداری  هاجنگلتوسط سازمان  60استان خراسان جنوبی

 200 بربالغروستای کشور در مساحت  40میالدی به مدت پنج سال در  2010میالدی، فاز دوم آن از ابتدای سال  2009

استان کشور در  18در  اکنونهم المللیبین. این طرح (110: 1390فال سلیمان و چکشی، )هزار هکتار به تصویب رسید

سبز کردن  ،ترسیب کربن یپروژههدف  .یی رویکردی اقتصادی داردوهواآببا توجه به شرایط  هرکداماجراست و در  حال

یک مدل  ،پروژهپایدار و اهدای حیات به مردم فقیر بومی آن است. در این  یتوسعهایران و  خشکیمهنمناطق خشک و 

قابل حصول  یمؤثراست که به شیوه اقتصادی  منطقهشد مردم شود که مستلزم رمی ارائهپایدار  یتوسعهملی برای 

کاهش کربن(  ازجملهکه نتیجه آن موجب پایداری خدمات اکوسیستم ) توسعهیک روش مبتنی بر  یریکارگبهباشد: می

به کمک  مشارکتی یهاروش( از طریق تربیشاستخدام بهتر و تولید درآمد  ازجملهاجتماعی )-اقتصادی و پیشرفت

اولویت کاهش فقر و بهبود وضعیت مناطق محروم، با نظر به . (46: 1391فر و همکاران، صابری)نهادهای مردمی است

( طرفدار بازار PESخدمات اکوسیستم)بهای ی پرداخت هابرنامه یمثابه به بایستمیترسیب کربن را  المللیبین یپروژه

 یارائهو کاهش فقر  محیطیزیستبه اهداف  زمانهم یابیدستبرد برای -برد هایفرصتکه  در نظر گرفتو طرفدار فقر 

 (.McAfee & Shapiro, 2010: 583)دهدمی
                                                           

 یهای هوایی و زیرزمینی گیاهان مرتعی به منظور کاهش اثرات سوء پدیدهاکسید کربن اضافی جو توسط اندامبه جذب دی :ترسیب کربن - 57

 .شودگرمایش زمین، ترسیب کربن گفته می
58- United Nations Development Programme 

59- Global Environmental Facility 

های بیابانی کنی و قطع درختچهبرداری ناپایدار، چرای مفرط و بوته در مرز افغانستان واقع است و قبل از پروژه در اثر بهره مذکوری منطقه - 60

تیر( در معرض بادهای شدید و فرساینده  روز )فروردین تا 120منطقه هر سال به مدت  ،عالوهه ین هیزم مردم در حال تخریب بود. بتأمبرای 

 .قرار دارد
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مرکزی و  یهااستاناستحفاظی  یضهموته در حو یشدهحفاظت یمنطقهچشمه در شهرستان محالت بخشی از گل

و استفاده از  (PES)اکوسیستم خدمات بهای پرداختی هابرنامهو اجرای و محل مناسبی برای گسترش اصفهان 

حدود  منطقهاز دو بخش کوهستانی و دشتی تشکیل شده است. بلندترین ارتفاعات  منطقهاین  .باشدمی آن هایقابلیت

 یهاشگاهیروارتفاع باعث پدید آمدن که این اختالف باشندیممتر از سطح دریا  1500 باًیتقر هاآن نیترکوتاهمتر و  3000

 ،درمنه ویژهبه یادرختچهو  یابوته: انواع گیاهان را پدید آورده است توجهیقابلشده و تنوع زیستی  منطقهمختلفی در 

. نیز رویش دارند گیاهان و دیگر خوراکخوشگیاهان  نیزپسند و گیاهان شور هاآنک که در فضای بین و بادام گون

 بضاعتبیو  برخورداریافته و محروم با قشری کمتوسعه ترکممناطق  یدر زمره توانمیرا چشمه گل یمنطقه، حالدرعین

مردم محل . کنندمیکشور تالش  یجانبهکی یتوسعه منظوربهنیازمند حمایت دولت و نهادهایی است که  که قرار داد

یل شیر، ماست، کره، روغن و کشک مشغول دامی از قب یهاوردهآفر یگردانی و تهیهو رمه یدارگلهاز دیرباز به امر 

باید  کهچنانآن، البته کشاورزی و زراعت شودمیمنبع درآمد روستاییان محسوب  ترینمهم عنوانبهاین بخش  .اندبوده

در معرض خطر جدی  منطقهو خارج از ظرفیت دام، مراتع  ازحدبیشبا توجه به چرای جایگاهی در اقتصاد خانوار ندارد. 

مبحث  خواهیم بود. به همین دلیل، یریناپذجبرانشاهد تبعات ، ادامه پیدا کند هاآن یدگیدبیآسروند  د و اگرهستن

منابع طبیعی و محیط  یموضوعاتی است که همواره با جدیت توسط اداره ازجملهو پیش از موعد دام  رمجازیغچرای 

صورت گرفته در خصوص میزان تولید  یهایبررسمراتع شهرستان محالت طبق زیست شهرستان پیگیری شده است. 

هزار واحد  80ست که در حال حاضر طبق آمار موجود ااین در حالی  ؛هزار واحد دامی را دارد 40چرای ظرفیت  ،علوفه

ی در چند سال گذشته عدد، کاهش نزوالت جوّمت یهایسالخشکدامی در این مراتع در حال چرا هستند. از طرفی، 

؛ محلی شده است بردارانبهرهتضعیف اشتغال دامداری و کمبود درآمد  ،ش گیاهی و مراتع و در نتیجهباعث فقر پوش

 هاگاهسکونتتدریجی  یو تخلیهبه شهرهای اطراف  جوانان ویژهبه روستاییان یفزاینده شاهد مهاجرت کهطوریبه

، اجرای زاییبیابانو کاهش فقر و مهاجرت ناشی از  شدهبیتخرطبیعی و احیای اراضی  هایعرصهاصالح  منظوربه هستیم.

 3هکتار شامل  هزار 50در وسعت با حمایت هم جانبه مسئوالن اجرائی  1392 ترسیب کربن در سال المللیبین یپروژه

 یدر یک برنامه، پروژهاین . (1)شکل نفر کلید خورد 906و با جمعیتی حدود  چاهیکهچشمه، گل یهانامروستا به 

 .با مشارکت ساکنین این مناطق به اتمام خواهد رسید سالهپنج یشدهیبندزمان

به و  «61روستایی یتوسعه هایگروه»ترسیب کربن از طریق بسیج جوامع محلی در  المللیبین یپروژهمشارکت در 

)منشی( رئیسبیناو  رئیسهر گروه متشکل از  یسهیرئئتیه .(2014et al.,  Kerr :597)گیردمیانجام  62جمعی صورت

را بر عهده  و پیگیری موضوعات مرتبط خود که مسئولیت پایش و تسهیل مشارکت اعضا و برگزاری جلسات باشدمی

گروه مشترک تشکیل  32گروه مرد و  17گروه زن،  14شامل  یتوسعهگروه  17 درمجموعچشمه گل یپروژهدر دارند. 

که توسط -دالر(  20)به ازای هر هکتار یمیلیون دالر 1 یابودجهر نظر گرفتن اهداف کلی طرح با د. اندشدهو فعال 

 هایگروهآن به  تزریقو  -شده ینتأم متحد و دولت ایران ملل یتوسعه برنامه ( وGEFجهانی) زیست محیط تسهیالت

 مالی خرد و هایسیستمایجاد  کهاینضمن . شودمیدنبال  به اعضا یخوداشتغالکوچک  یهاوامروستایی در  یتوسعه

 کارهاییکی از راه عنوانبهپراکنده و بالاستفاده ساکنان محلی  هایسرمایه یآورجمعاعتباری و  هایصندوق و یاشبکه

کوروش طعام، طیور، صنعت،  هایگروهتشکیل در دستور کار قرار گرفته است.  گذاریسرمایهسرمایه و  تأمین مشارکتی

از  ییهانمونهگروه آموزش ساخت مبل، گروه آموزش تابلو فرش  کشاورزی سیمرغ سبز نوین، گروه آموزش پرورش قارچ،

 کهاینجانبی و توانمندسازی اقتصادی ساکنان محلی بوده است. ضمن  هایاشتغالصورت گرفته در راستای  هایفعالیت

 یو انتقال و کاشت آن به عرصه روستای گل چشمه محالت و احداث خزانه 63لدانی آتریپلکساحداث خزانه تولید نهال گ
                                                           
61- Rural development groups 

62- Collective 

63- Atriplex 
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 هایعرصهو احیای  محیطیزیستچاه از اقدامات صورت گرفته در راستای اهداف د نهال گلدانی بادامک روستای یکهتولی

 است.طبیعی 
 

 
 موردمطالعه یمنطقه: 1شکل 

 روش تحقيق -4

با که  است 65کیفی یهادادهتحلیل ( و  ,1994Yin :9)64موردی یمطالعهاز نوع  حاضر پژوهشروش تحقیق در 

این استراتژی به است.  گردآوری شده 67و عمیق 66یافتهساختیمهن یهامصاحبهاز طریق و  مشاهده مستقیم استفاده از

را توصیف و آشکار  بازیگران و کنشگران مختلف ینماب 68پیچیده اجتماعی و پیوندهای تا روابط دهدمیما اجازه 

 کنندهمشارکت 30تا  20انتخاب  معموالً( 2002و همکاران) 69برور نظرنقطهمطابق با  (. ,2000:197Schawndtسازیم)

که در این پژوهش بدان عمل شد.  گونههمان، کندمیکفایت در روش کیفی منسجم از موارد  یامجموعهبرای شناسایی 

 دعوت به عمل آمد. 1 یشماره نفر برای مصاحبه به شرح جدول 30از  70هدفمند یریگنمونهبا استفاده از 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
64- Case Study 

65- Qualitive Data 

66- Semi-Structured 

67- In-Depth 

68- Complex Social Relational 

69- Brewer 

70- Purposive Sample  
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 موردمطالعه یمنطقهروستایی  یتوسعه هایگروهو خصوصیات  :1جدول 

 جمعیت روستا

سطح 

زیر 

 کشت

 )هکتار(

 تعداد دام

 بر اساس)

 یپروانه

 چرا(

 روستایی یتوسعه هایگروه
 تعداد

 اعضا 

تعداد 

 شوندگانمصاحبه

گل 

 چشمه
114 7/2 2890 

(، دانه انار محالت)پرواربندی شترمرغتلخاب طیور)پرورش 

 جاتیفیصگوسفند(، کشاورز)زراعت(، کوروش طعام)تولید 

و پرورش  یاگلخانه جاتیفیص(، پویان)تولید یاگلخانه

)مرغداری یورط(، شترمرغقارچ(، سیمرغ سبز نوین)پرورش 

صنعتی(، طیور صنعت)مرغداری صنعتی(، دام 

)پرواربندی گوسفند(، دام 1سنگین)گاوداری(، دام سبک 

(، تعاون)کارخانه پودر میکرونیزه(، قارچ یپروردام)2سبک 

خوراکی)آموزش تولید و پرورش(، خیاطی)تولید پوشاک(، 

گلدانی، گل یاس)تولید نهال گلدانی بادامک(، گل نهال 

 محمدی

110 17 

 4931 2/0 57 یکه چاه

-ی، حافظ)کپهکارمنبتتابلو فرش، تولید گیاهان دارویی، 

کاری(، فردوسی)تولید نهال کاری و قرقبانی(، سعدی)کپه

 گلدانی آتریپلکس(

92 18 

 1500 3/5 39 رزچهل
اقاقیا)تولید نهال گلدانی تابلو فرش، گل محمدی، 

 آتریپلکس(، صنوبر)بذرکاری(
33 8 

 (1393 ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محالت1395 مرکز بهداشت شهرستان محالت) منبع 

 

باشند؛  منطقهاز یک گروه مشخص و متعلق به همان  کنندگانشرکت( 1: معیار انتخاب افراد شامل این سه ویژگی بود

( 3کاری پیوستگی و ارتباط داشته باشند؛ و  هایشبکهگسترش نهادی و  یواسطهبه کنندگانمشارکتبا دیگر  هاآن( 2

 طبقات مفهومی شدن پدیدار با کهآن ضمنو تعداد دام در وضعیت مشابه قرار داشته باشند.  برداریبهرهاز لحاظ واحد 

راستای اهداف  در هاداده تا شد انجام 71نظری گیرینهنمو بر اساس کنندگانشرکت انتخاب هاداده تحلیل طی در

نفر  43، درمجموعگردد.  یآورجمع تربیشدر طرح( و شفافیت هر چه  بضاعتبیتحقیق)الگوی مشارکت افراد فقیر و 

الزم به تذکر  ( کافی بود.آیدمیاطالعات جدید دیگری به دست ن ازآنپس کهاین)و  72برای رسیدن به اشباع اطالعاتی

با جمعیت کل ساکن  شوندگانمصاحبهتعداد اعضا و  زمانهم طوربهدر چند گروه  بردارانبهرهکه به دلیل عضویت  است

 برایاجرای طرح نیز اطالعاتی  یانمتصدنفر از کارشناسان و  10 از همچنینتفاوت دارد.  یموردمطالعهدر روستاهای 

در نواحی روستایی و مشارکت  محیطیزیست هایپروژه سازیینهنهاد یدرباره امر مسئوالنو اهداف  هایزهانگ شناسایی

 صورت گرفته به شرح موارد زیر است: هایمصاحبهموضوع کسب شد.  ساکنان محلی در آن

جانبی برای  هایشغلبه پوشش گیاهی و تعریف  دامدارانکاهش وابستگی اجرای طرح  موضوع کههنگامی-

همراه  هاییمنفعتمطرح شد، چگونه تشخیص دادید که شرکت در این طرح برای شما با  منطقهدر این  رانبردابهره

 هایسازماناز جانب  شدهتعریفکاهش وابستگی به درآمدهای دامداری و پرداختن به سایر مشاغل  کهاینخواهد بود؟ و یا 

ید اهمیت هر یک)از توانمی؟ آیا باشدمیییرات کاری چه برای شما سودمند خواهد بود؟ خطرات احتمالی این تغ ربطذی

 خطرات احتمالی( را برای ما تعیین کنید؟
                                                           
71- Theoretical Sample 

72- Data Saturation 
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بیرون از روستا باعث تغییر وضعیت خواهد شد، این اهمیت دارد که چه کسی  هایسازمانفنی و مالی  هایکمکآیا -

دهد)برای مثال، دولت)فرمانداری و بخشداری(، منابع طبیعی و آبخیزداری، شوراها و  یارائهفنی و مالی را  هایکمک

 تأثیرگذار ارتباطدراینای(؟ آیا تصمیمات شما منطقهمحلی و  هایگروهمحلی و  هاتعاونی، اداره تعاون روستایی، هادهیاری

 فنی و مالی نیستید؟ هایکمکاست؟ به چه علت پیگیر 

جانبی  هایشغلبه پوشش گیاهی و تعریف  دامدارانکاهش وابستگی یی همچون طرح ترسیب کربن)هابرنامهچگونه -

و روستای شما منطبق  منطقهمعمول زندگی)دامداری و یا کشاورزی( در  هایروش( با شرایط محلی و بردارانبهرهبرای 

 ؟شودمی

 توانمی؟ چگونه کندمیحفظ  بلندمدتآفرینانه در جدید و کار هایاشتغال وریبهرهآیا دولت تعهد خود را نسبت به -

 برنامه ترسیب کربن را با اهداف دامداران و روستاییان به اشتراک رساند؟ محیطیزیستانواع مختلفی از اهداف 

ی کیفی هادادهتحلیل  افزارنرمبا استفاده از  76و انتخابی 75، محوری74باز 73کدگذاری یدر سه مرحله هادادهتحلیل 

 صورت پیوسته به که مراحل این . دراصلی مشخص شود هایشاخص درنهایتانجام شد تا  (MAXQDAکیودا )مکس 

 شدند. در کدگذاری تحلیل محتوا و خط به خط صورت به ،سازیپیاده از پس آمدهدستبه هایمصاحبه شدند، دنبال

خام  و باز کدهای مفهوم، هر ابعاد و هاویژگیاساس  بر و شد الصاق برچسب یک ،مصاحبه در موجود مفهوم هر به ابتدا

 قرار اکتشاف محور ،گذاریصحه یعنی پژوهش این اصلی مقوله کدگذاری محوری، یمرحله در و ادامه در شد. پدیدار

متپنینگن و  نهادی مدل اساس بر هامقوله این داده شد. ارتباط آن به نظری طوربه دیگر هایمقولهسپس  و گرفت

، حقوق مالکیت و روابط هاگروهمرتبط با حکمروایی،  هایجنبهشامل طیف وسیعی از  که شدند تعیین (2013همکاران)

( PESخدمات اکوسیستم)بهای ی پرداخت هابرنامهتحلیل جامع مشارکت روستاییان در بود.  قدرت در میان کنشگران

پرداختن به فرایند  ،افراد برای شرکت در طرح فراتر رود. در کنار این هایانگیزهاز بیان و شناسایی تمایالت و  بایستمی

 نیز انتخابی کدگذاری دهندگان طرح از ضروریات است.ارائهکاربران و  ینمابقرارداد  ینحوه نیزتدوین و طراحی طرح و 

در  .ندرسیدمی نظر به مؤثر پژوهش اصلی استخراج مضمون در که شد دنبال موضوعاتی و انتخاب مفاهیم از استفاده با

 مراحل در آمده پدید عمده مفاهیم اصلی، یمقوله که پذیرد صورت یاگونهبه هامقوله انتخاب که شد سعی مرحله این

 ی، اعتماد و سرمایهپذیرییسکر هایشاخصبا  استخراج شده، مقوالت اصلی و فرعی درنهایتپوشش دهد.  را قبل

 .گذاشته شدنقد و ارزیابی به فرهنگی 

 تحقيق هایيافته -5

در مشارکت  مؤثر عوامل یحوزه به مربوط سؤاالت به پاسخ در پژوهشگر مشاهدات و مصاحبه از کد اولیه برگرفته 347

( در چارچوب 263)بازدارنده( و 84مجموعه عوامل تسهیل گر) بیانگرترسیب کربن،  المللیبین یپروژهروستاییان در 

 این حاصل و شدند ندیبطبقه مشترک هاییژگیو بر اساس کدها بودند. (2013متپنینگن و همکاران)مدل نهادی 

 پرداخت تسهیالت: ینحوهاصلی  یطبقه 4 در مشترک مضمون اساس بر خودی نوبهبهبود که  طبقهزیر  16 بندیطبقه

مشاوران محلی/ ، به سود منطقی یابیدستو  هاهزینهتوزیع عادالنه منابع/ جبران  /هاهزینه گذاریاشتراک، منبع/ هدف

 اینجای گرفتند. اقتصادی و اجتماعی  هایشبکهساختار جمعی فعالیت/ ارتباطات و  درنهایتو حمایت مداوم و مستمر 

 مشروح طرح به زیر در که شدندمیدر مشارکت روستاییان  یا سختی و سهولت ایجاد به منجر ماهیت لحاظ به عوامل

 .شودمی پرداخته نآنا

 
                                                           
73- Coding 

74- Open Coding 

75- Axial Coding 

76- Selective Coding 
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 مشارکت روستاییان در طرح ترسیب کربن کیفی هایمصاحبه از برگرفته فرعی و اصلی طبقات ،مایهدرون: 2جدول 
 زیرطبقات)کد( طبقات اصلی مایهدرون

عوامل تسهیل 

گر و 

 یبازدارنده

مشارکت 

روستاییان در 

طرح ترسیب 

 کربن

پرداخت  ینحوه

 تسهیالت:

 منبع/ هدف

به دلیل تجربیات گذشته و عدم اعتماد  پروژهو ترس از ورود به  بردارانبهره کاریمحافظه -1

 در پرداخت تسهیالت و منابع مالی؛ ینمسئولالزم به 

 خرد محلی؛ هایصندوقعمل نکردن به تعهدات و عدم پرداخت منابع به  -2

هدف  عنوانبهاقتصادی و حتی حفظ محیط زیست) یتوسعه هایبحثعملکرد ضعیف در  -4

 (؛پروژهاصلی 

وجود دارد/ کار برای دولت یا گسترش نفوذ  اعتمادییبافزایش عالقه به طرح/ اما هنوز  -4

 دولت؛

 آور تا محیط زیست گرا و پایدار؛سود هایاشتغالبا  پروژه تربیشهمگرایی  -5

توجه به تجربیات و دانش  شرطبه /گذاریسرمایهر و پذیریش طرح و اعتماد به آن برای تغیی -6

 محلی.

 گذاریاشتراک

توزیع  /هاهزینه

عادالنه منابع/ 

و  هاهزینهجبران 

به سود  یابیدست

 منطقی

 

جدید با  هاییفناورجایگزین و  هایاشتغالو زودتر به موعد به  تریعسرهرچه  یابیدست -1

 ی مالی آن؛هاپرداختاز تسهیالت و  گیریبهرهو  پروژهمشارکت در 

گذار به ساختار  هایهزینهفرصت و ظرفیتی برای تغییر و کاهش  عنوانبهپرداخت تسهیالت  -2

ی صورت هاپرداخت چراکه/  50-50سرمایه به صورت  تأمین شرطبه /باشدمیاقتصادی جدید 

 تغییر را پوشش داده است؛ هایهزینهگرفته قسمت کمی از 

 ؛پروژهی رقابتی و فردی برخالف تعهدات هاپرداختیع ناعادالنه منابع/ توز -3

مالی  یریگسخت /پروژهآزادی عمل و سودآوری برای دامداران بزرگ و حتی غیر دخیل در  -4

 مشارکت دارند. پروژهبرای افرادی)خانوارهای فقیر( که در  برداریبهره هاییتحساسو 

مشاوران محلی/ 

و  حمایت مداوم

 مستمر

-ابراز رضایت از مدیریت و تیم تسهیل /شدهشناختهاستفاده از مشاوران و تسهیلگران بومی و  -1

 ؛پروژهمداوم و مستمر حتی فراتر از وظایف و تعهدات  یهاتالشگر بابت 

 .پروژه سازیآماده، تخصیص و گیریتصمیمدر تمامی مراحل  بردارانبهرهمشارکت فعال  -2

عی ساختار جم

فعالیت/ ارتباطات و 

اقتصادی  هایشبکه

 و اجتماعی

اقتصادی درون و برون  هایهمکاریکارهای جمعی، شبکه  گیریشکلموانع مشارکت)عدم  -1

ند فرآوری و فرآی خألخرد پیشنهادی(/  هایصندوقو  یتوسعه هایگروهای و ناکارآمدی منطقه

 بازار فروش؛والت و فراهم نبودن ارزش افزود محص باال بردن

جایگزین و تجهیز  هایاشتغالرا برای گذار و ارتقای  هایییتمحدودخریداران خدمات  -2

 .اندآوردهجدید به وجود  هاییفناوربه  هافعالیت

 تحقیق( هاییافته) منبع
 

 نحوه پرداخت تسهيالت و منابع مالي: متولي/هدف -1-5

. باشدمیترسیب کربن  یپروژهو اهداف اساسی  هاپرداختمربوط به منبع  آمدهدستبهمجموعه از اطالعات  نخستین

 یهادستگاهدولت و  هایکمکبودجه و پرداخت  تأمیننسبت به  پروژهدر اولین سال آغاز  شوندگانمصاحبهتمامی  یباًتقر

 شودمیموجب  احتماالًی دولتی هاطرحتجربیات گذشته و سطح اعتماد به  و دید مساعدی نداشتند.بوده بدبین  محلی

به خود بگیرند و منتظر روشن شدن برخی از تعهدات و نتایج  یترکارانهمحافظهکه دامداران و روستاییان این بار موضع 

 :گویدیمدر این رابطه  یاکنندهمشارکتباشند. 
از تخریب  درنهایتو ] کندیک منبع درآمد جدید به بهبود وضعیت اقتصادی کمک  عنوانبهد توانمیپیشنهادی  هایپروژه"

ی خود هاپرداختمجریان طرح به تعهدات مالی و  کهاین شرطبه........... البته  [نمایدجلوگیری  وخاکآبمراتع و هدر رفت منابع 

 (.1مصاحبه:  /ساله/ گل چشمه 36 خرد/ هایصندوقصفری/ گروه هدف:  حسین) "عمل کنند
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  15                                          1396 تابستان، مهشتو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

 داشت: تأکید کنندگانمشارکتیکی دیگر از 
تعداد دام کمی دارند......... بنابراین اگر  اندکردهجدید  هایفعالیتیی که شروع به هاآن [توجه کرد بایستمیبه این نکته ]" 

 چنانآن در این زمینه چراکه.......... [شوندمیو متضرر ن]نخواهند داد هم صورت گیرد چیزی را از دست  هاپرداختاهمالی در 

 (.5ساله/ یکه چاه/ مصاحبه  47خرد/  هایصندوق)علیرضا خراسانی/ گروه هدف: دامی و  "اندشدهرا متقبل ن ایینههزسرمایه و 

 هایسازمانکاهش بودجه  درنهایتو  المللیبین مالی تعهدات نقضو  اخیر اقتصادی هاییمتحر یواسطهبهاین نگرانی 

 پروژهی نسبت به گذشته از تربیش اعتمادییبو  تردیدبا  شوندگانمصاحبه کهیطوربهتشدید شده است.  پروژهمتولی 

 :گویدیمدر این زمینه  یاکنندهمشارکت. اندکردهصحبت 
 ایسرمایه دیگری بعدازآنصورت گرفت......... ولی  [خرد محلی هایصندوق]به مسئوالناز جانب  هایییکمک پروژهابتدای "

 بایستمیدست یابد و مورد رضایت عموم قرار گیرد  قبولقابلبه نتایج  هاییپروژهچنین  خواهندیمتزریق نشده است....... اگر 

حضور به عمل  یپروژهافرادی در این  [از میان عموم مردم محلی تنها چراکه]به صورت مستمر تداوم داشته باشد............  هایتحما

و  خوردهشکست یطورکلبه پروژههستند.......... اگر از این قشر هم حمایت نشوند.............  بضاعتکممالی فقیر و  ازنظرکه  اندرسانده

جمشید ) "[اندداشتهشرکت  پروژهدر  ترکمو شرایط مالی مناسب  تربیشتعداد دام  گفت افراد دارای توانمی]موفق نخواهد بود........ 

 (.25چشمه/ مصاحبه ساله/ گل 52خرد/  هایصندوقخراسانی/ گروه هدف: 

در ارتباط با  پروژهاجرایی  مسئوالننارضایتی خود را از عملکرد ضعیف  شوندگانمصاحبههمچنین، بسیاری از 

عملکردهای  ی. این نارضایتی حتی دربارهاندکردهجایگزین ابراز  هایاشتغالی اقتصادی و پرداختن به هابرنامه

 معتقد بود که: یاکنندهمشارکت (.هاحداقلنیز صادق است)انجام  محیطیزیست
هستند..........  یدارمرتع................... در حال حاضر مردم متقاضی [در گذشته]ی مشارکتی حفظ مرتع هاطرحبا توجه به اجرای "

بدون مجوز، برخورد قانونی با متخلفین،  یهادام.......... اجرای قرق مراتع، خروج کندنمیمنابع طبیعی به علت کمبود بودجه اقدام 

علوفه و تبدیل  تأمین، یرمجازغ کنندگاناستفادهو درنهایت اصالح قوانین در رابطه با تشدید مجازات  عدم صدور مجوزهای جدید

 (.23مصاحبه  ساله، یکه چاه، 46خرد/ هایصندوقگروه هدف:  محمد رادی،) "سبک به سنگین و پرواری یهامدا

 معتقد بود که: یلدخیرغافراد یکی از 
.......... شده است کنندهخستهبسیار طوالنی و  [جدید و کارآفرینانه هایاشتغالمنظور ]ها پروژهاز  گونهایناجرای  زمانمدت" 

ی پیشنهادی نامنظم هاطرح........... فاصله زمانی برگزاری جلسات و اجرای از ابهام قرار دارد یاهالهنیز در  موردنظربه نتایج  یابیدست

در  و شبهاتی را سؤاالتاست  برزمانکه  هاییپروژه............ لذا رودینمدرست پیش  هایزیربرنامهو به عبارتی زیاد شده است.......... 

شامحمد )"دهندمیترجیح  مدتیطوالنزیربنایی و  هایپروژهبه منافع زودبازده را بر  یابیدست............ روستاییان کندمیمردم ایجاد 

 (.26مصاحبه چاه/ یکه ساله/ 38 خراسانی/

ی تربیش یاز خود عالقه کنندگانمشارکت تربیش پروژهبعدی  هایسالکه در  دهدمینشان  آمدهدستبهاطالعات 

محلی و تعداد اعضای آن گواهی برای این  هایصندوق)ایجاد انددادهمالی نشان  هایکمکاز  گیریبهرهنسبت به 

 اداری صحبت به میان آمد. یهادستگاهکه در باال از سطح اعتماد به دولت و  طورهمان، اما است( یمندعالقه

انتقاد  ،اهمیتی قائل نیستند پروژهدر  هاآنبه مشارکت  مسئوالن کهایناز متناقض  یریگموضعدر یک  شوندگانمصاحبه

کار برای دولت و یا گسترش نفوذ دولت در نواحی  چنینیینا هایپروژهدارند. این دیدگاه وجود دارد که هدف اصلی 

 :کنندگانمشارکتیکی از  یروستایی است. به گفته
عمل  هاییهتوصبه  کهاینمشورت گرفته و یا  ترکمنبوده ......... از ما  تأثیرگذار پروژهی تصمیمات ما در طراحی و اجرا"

وابسته به سازمان منابع طبیعی  پروژهمجریان  ،درواقع]..........ی ما انطباق نداردهاطرحپیشنهادات شما با  گویندیم.......... اندکردهن

 (.28مصاحبه  ساله/ یکه چاه/ 47گروه هدف: صندوق خرد/  )کریم خاکپور/"[بوده و کارگذار فرامین دولتی هستند تا مردم محلی

واسط محلی مانند  هایسازماناعمالی که  یواسطهبهترسیب کربن  یپروژه محیطیزیستاهداف  ،مشهود است آنچه

 هایاشتغالصورت گرفته،  هایپیشرفتبا وجود منحرف شده است.  هاآن طرفی و تزریق پول از صنعت هایشبکه

با کشاورزی سودآور  تربیشاین اهداف . باشدمی وخاکآبپایدار از منابع  هاییبرداربهرهجایگزین کشاورزی در تضاد با 

 معتقد بود که: بارهیندرا دخیلافراد غیرو تولید محور ارتباط دارد تا محیط زیست گرا. یکی از 
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 16                          ...(CSP) کربن بيترس يالمللنيب یدر پروژه انييمشارکت روستا یو بازدارنده گرليعوامل تسه

جواب  رودمیکه انتظار  طورآن [بیرونی یواسطهو  پروژهبه پیشنهاد مجریان ] منطقهکاشت گل)محمدی( در  [برای مثال]"

نفر  40 یباًتقرنیست که بتوان به سطحی از تولید اقتصادی دست یافت ............  یااندازهبه برداربهرهآب هر  ی........... سهمیهدهدمین

بدون  وقتتمامالگوی جایگزین و فعالیت  عنوانبهاز کشت و کارها  گونهینالذا ترویج ]......... کنیمیماز یک چاه آب مشترک استفاده 

چشمه/ مصاحبه لساله/ گ 80رحیم فیروزیان/)"[ه همراه خواهد داشتتخریب منابع آبی و خاکی را ب یمنطقهدر نظر گرفتن شرایط 

6). 

، هاپرداختترسیب کربن و دسترسی به  یپروژهاین را قبول داشتند که مشارکت در  شوندگانمصاحبهاکثر  یباًتقر

، بدون شودمیبهبود کیفیت اقتصاد روستایی  درنهایتع درآمدی جدید و منبایجاد و  یفنّاورموجب ورود بالقوه  طوربه

 به ما گفت: ارتباطیندرادخیل افراد غیریکی از وارد گردد.  وخاکآبخسارت و آسیبی به محیط زیست و منابع  کهاین
از تجربیات و دانش محلی  کهاین شرطبه............ [د موجب تغییر و حفظ محیط زیست شودتوانمیترسیب کربن  یپروژه ["

 کهاینتا به برسد به  کندنمیبه مو و درختان موجود کفایت  .............ما با کمبود آب مواجه است یمنطقهمردم استفاده شود............ 

ی احتیاج داشته ترکم وخاکآبی رفت که به منابع هایباید به سمت کشت و اقتصاد گل محمدی و زعفران هم بدان اضافه شود..........

مردم محلی  هاییهتوصتا بدین جا به  متأسفانه]بیهوده و به نتیجه نخواهد رسید...........  هاهزینهدر غیر این صورت تمامی باشد.......... 

ایجاد دامداری و و یا حتی  چادریاهسیا فرآوری پشم گوسفند و بز برای قالیبافی و تولید  الیروبی قنات و : برای مثالاندکردهعمل ن

 (.24مصاحبه چشمه/ ساله/ گل 66 /عیسی فیروزی)"[سنگین و پرواری یهادامگسترش 

 به سود منطقي يابيدستو  هاهزينهجبران  /منابع توزيع عادالنه /هاهزينه گذاریاشتراک -2-5

 ینحوه یدربارهرا  هایییشنهادپو انتقادات و را تداعی  هاهزینه گذاریاشتراکمدل به  شوندگانمصاحبهاظهارات 

یک عمل و فعالیت جدید  تریعسرمالی بر اجرای هر چه  هایمشوق تأثیرنخست، . کندمی مطرح پروژه و اجرای طراحی

جدید و  هایینوآوراز ضرورت استقرار  منطقهترسیب کربن دامداران و روستاییان  یپروژهقبل از آغاز  چراکه. باشدمی

 شودمیی مالی مربوط به آن موجب هاپرداختو  پروژهدر همین حال، اجرای ایگزین آگاهی الزم را داشتند. ج هایاشتغال

 در این زمینه اعتقاد داشت: پروژهیکی از مجریان اتفاق بیافتد.  تریعسربه چنین هدفی هر چه  یابیدستتا 
و کمبود  هایسالخشکبرای بهبود معیشت بوده و هستند................ با توجه به  تربیشهمواره به دنبال کسب درآمد  بردارانبهره"

ی به ترکم................ پس الزم بود به دنبال مشاغلی باشیم که وابستگی [یعنی حفظ مراتع پروژهو البته اهداف ] منطقهمنابع آب در 

 هایاشتغالداشته باشد و موجبات افزایش و یا جبران درآمدهای خانوارهای روستایی را فراهم سازد............ ترویج  وخاکآبمنابع 

آن  یرازغبهو.........  یسازمبل، خیاطی، تابلو فرش، گاوزبانگلزعفران و  پرورش قارچ، کاشت گل محمدی، زیتون،جایگزین نظیر 

به خود مردم  نیز را هاآنگلدانی)آتریپلکس و بادامک( و کاشت و نگهداری از  یهانهالظیر تولید ی حفظ مراتع نهاطرحبسیاری از 

 (.ترسیب کربن محالت یپروژهساله/ مدیر  47حمیدرضا مرادی/ ) "را در پی داشت ییهامنفعتکه  واگذار کردیممحلی 

جدید و ایجاد  هاییاورفنّبه  یابیدستی زمانی مقرر هابرنامهدولتی زودتر از  هایکمکمالی و  هایمشوقدرواقع، 

. البته این کنندمییاد یک فرصت  عنوانبهاز آن  شوندگانمصاحبهجایگزین میسر خواهد کرد و بسیاری از  هایاشتغال

 50-50 ذاریگسرمایه و یا به عبارتی هاهزینهنیمی از در گرو تقبل  ییهاحرکتکه موفقیت چنین  اندکردهرا نیز تصریح 

 .باشدمی)دولت و مردم محلی( پروژهاز جانب طرفین درگیر در 

جاری تولید را  هایهزینهدرصد کمی از  صرفاً کهاینمالی و  هایکمکاز ناچیز بودن  شوندگانمصاحبههمچنین، 

 معتقد بود که: کنندگانمشارکتبودند. یکی از  مندگله ،دهدمیپوشش 
میلیون تومان.......... بدین ترتیب به دو نفر  14میلیون تومان............  20سال گذشته در دو نوبت به صندوق کمک شد............ "

کمکی به صندوق هنوز از اعضای هریک از شش گروه وام تعلق گرفت............ دیگر اعضا منتظر اخذ وام هستند............ در سال جاری 

 (.15رز/ مصاحبه ساله/ چهل 75)سمیه مرادی/ گروه هدف: کشت زعفران و گل محمدی/ "ستنرسیده ا

 :کندمیبیان  بارهیندرا کنندگانمشارکتیکی دیگر از 
منابع طبیعی تسهیل و پرداخت شده.............. اگر این موارد و  یجهاد کشاورزاز طرف تعاونی محلی،  جانبیناوام  درهرصورت"

م تهیه کنم......... البته عضو صندوق خرد محلی موردنظرفعالیت  یاندازراهالزم را برای ارتقا و  یستم سرمایهتوانمین ،نبودند
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  17                                          1396 تابستان، مهشتو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

کسانی که دارای تمکن  بعضاً.......... باشندیممناسب  یجزئ هایکمکبرای  صرفاًبه دلیل کمبود منابع  هاصندوقهستم......... اما این 

 "دانندیم یبازبچه اصطالحبهاستفاده از منابع صندوق تلف کردن وقت و  ،جدید هستند هایاشتغال یاندازراهمالی بوده و در پی 

 (.10رز/ مصاحبه ساله/ چهل 70)غالمرضا مرادی/ گروه هدف: تولید گل محمدی/ 
 

به  شوندگانمصاحبه اغلب. باشدمیمالی  هایکمکو  هاپرداختدامداران و روستاییان به رقابتی بودن  انتقادسپس، 

از طریق  بایستمیختی اتمامی تعهدات پرد ،پروژهاین موضوع معترض بودند که با استناد به اصول و مقررات مصوب در 

به  هاپرداخت تربیشنشده و  گونهینامحلی صورت گیرد، اما در عمل  هایصندوقروستایی و  یتوسعه هایگروهکار

و مزایای  هافرصتاز  گیریبهرهگرفته و این مانع دسترسی عادالنه مردم محلی به برنامه و  صورت فردی و رقابتی انجام

فردی  هایگذاریسرمایهماهیت رقابتی داشته و مربوط به  یمنطقهدر  گرفتهشکل هایگروهبسیاری از . باشدمیآن 

قراردادهای  کهاینآمده است(. ضمن  1 یشمارهدر جدول  هاآنخرد محلی)اسامی برخی از  هایصندوقتا  شودمی

 کاشت گیاهان مرتعی مانند آتریپلکس منعقد شده است. جهتشخصی با برخی از افراد محلی 

و ناشی از تغییر ساختار اشتغال و تولید  هایهزینهجبران  ینحوه یدربارهدامداران و روستاییان  اظهارنظر، آخردر 

تسهیالت اعطایی و که داشتند  تأکیدبر این موضوع  شوندگانمصاحبهبسیاری از . باشدمیبه سود منطقی  یابیدست

 .نیست هاآنو جوابگوی نیاز بوده بسیار اندک  هاآنتولیدی  هایهزینهدر برابر  پروژهمتولی  یهادستگاهمالی  هایکمک

وارده به  یهاخسارتو  نبودههدفمند  جایگزین و تولیدات جدید هایاشتغالبه  هایارانهپرداخت ، دیگرعبارتبه

 پروژهدولتی را در خالل اجرای  هاییاستس، انتقاد گسترده از یریگجبههاین  .کندنمیرا جبران  کنندگانمشارکت

 معتقد بود که: کنندگانمشارکتیکی از  .رساندیم
 یهایکمکپرداخت و شده است............. گرچه  بضاعتبیو کم  یهادامترسیب کربن تنها مختص افرادی با تعداد  یپروژه"

د ضمانتی برای جبران ضررهای ناشی از تغییر ساختار مانند خشک شدن و توانمیصورت گرفته......... اما به دلیل ناچیز بودن ن

که ] منطقهطرفی دامدارهای بزرگ  ازمداوم نبوده.............  هایتحما کهایننگرفتن گیاهان و درختان به وجود آورد............. ضمن 

مشغول هستند و کسب  [به صورت غیرمجاز تربیشو ]خود در مراتع  یهادامآزادانه به چرای  [اندداشتهن پروژهمشارکتی در اغلب 

اختصاص داده  اهآنمجوزهای چرا به  [تربیشحتی ]دولتی نیز هیچ نظارتی ندارند............  یهادستگاه.......... کنندمیدرآمد 

 گفت توانمی]خارج از طرح هم دسترسی دارند.......... آیا این عادالنه هست؟...............  یهاوام................. به منابع مالی و شودمی

صفری/ گروه هدف:  حسین)"[از مرتع به وجود نیاورده است برداریبهرهدر نسبت به گذشته ترسیب هیچ تغییری را  یپروژه

 (.1ساله/ گل چشمه/ مصاحبه:  36خرد/  هایصندوق

 محلي/ حمايت مداوم و مستمر رانمشاو -3-5

مشارکتی صحبت  هایانگیزهحمایتی در افزایش  هایشبکهمحلی و ارتباط با  یهامشورتاز اهمیت  شوندگانمصاحبه

دهندگان خدمات برای اعتمادسازی و احترام به  یارائه عنوانبهمردم و  پروژه بین طراحانفعال . ارتباط اندکرده

آن کاهش  تبعبهو  محیطیزیستو در زمانی که نگرانی از گسترش مقررات  پروژهدر ابتدای  ویژهبه-محلی  یهامشارکت

در سزایی هقش بن شدهشناخته. در این میان، حضور مشاوران محلی و باشدمی مؤثرامری کارساز و  -درآمد وجود دارد

 بارهیندرا کنندگانمشارکتیکی از داشته است.  منطقهدر  پروژهو پیشرفت و ترویج پذیرش طرح در بین روستاییان 

 :گویدیم
( اعتماد کافی داریم)حداقل پروژهاز گذشته تجربیات خوبی نداریم.......... ولی به تیم فعلی ترسیب کربن)مدیر و تسهیل گران "

چشمه/ روزیان/ گروه هدف: صندوق خرد/ گل)خانم فی"[و مردم منطقهبه دلیل بومی بودن و آشنایی با  تربیش]سال(.............  3بعد از 

 (.2مصاحبه 

 عقیده داشت: کنندگانمشارکتیکی دیگر از 
اعتبار  تأمین..........آموزش و انددادهبوده و دست یاری به ما  منطقهن ایفکر به  پروژهو تسهیلگران مرتبط با  فقط منابع طبیعی"

 هاسالدیگر دولتی طی این  یهاارگاناز ................ [و البته ارتقای مرتع و محیط زیست] کسب درآمد یهنحو و جدیدمشاغل  برای

 (.17چاه/ مصاحبه ساله/ یکه 28گروه هدف: خیاطی/  /)اعظم خراسانی"و نخواهد بود خبری نیست
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 18                          ...(CSP) کربن بيترس يالمللنيب یدر پروژه انييمشارکت روستا یو بازدارنده گرليعوامل تسه

و  ایوقفهیبتالش  ،پروژهجد برای جذب منابع و موفقیت  طوربهو متولیان محلی  مسئوالنچشمه، گل یمنطقهدر 

مختلف برای جذب سرمایه، ایجاد بازار  یهاارگانجایگزین، رایزنی با  هایاشتغالاین شامل تعریف . اندداشتهمستمری 

 مسئوالن از پیشنهادات متقابالًمردم محلی نیز  .باشدمی... صنعتی و تولیدی و هایشبکهبرای محصوالت و ارتباط با 

به  منطقهبنابراین، بسیاری از تغییرات به وجود آمده در روستاهای ؛ اندکردهدر حد بضاعت خود عملی و  استقبال

 شود. وتحلیلیهتجز پروژهفراتر از اصول و تعهدات  بایستمیگران محلی مربوط بوده و شخصی تسهیل یهافعالیت

 و اجتماعي اقتصادی هایشبکهساختار جمعي فعاليت/ ارتباطات و  -4-5

 مالی هاییتحمازایی حاصل از درآمد یتوسعه مشکالت و موانع موجود بر سر راهبرخی از به  شوندگانمصاحبه

جهت مربوط به ارتباطات اقتصادی و اجتماعی خارج از محل کار و روستا  تربیشکه  اندکردهاشاره ترسیب کربن  یپروژه

ارتباط با شامل  ،با آن درگیر هستند کنندگانمشارکتکه  ییهاچالش. شودمی فرآوری و بازاریابی محصوالت تولیدی

 هایگروهای و منطقهای، ارتباط با کارفرمایان و خریداران درون منطقهخصوصی برون  هایشرکتصنعتی و  هایشبکه

و به عبارتی  کنندگانمشارکتبین  فرآوری و بازاریابی محصوالت هایشبکهمشهود است  آنچه. باشدمیاقتصادی محلی 

ن نقیصه مانع از شکل نگرفته و ای منطقهو خارج از خصوصی در داخل  هایشرکتدهندگان خدمات با پیمانکاران و ارائه

و انتقال تجربیات و آموزش شده  پروژهدر  شدهیفتعر هایاشتغالجذب سرمایه و منابع مالی الزم برای تجهیز و ارتقای 

استفاده کافی قادر به  یمالی و نبود سرمایه هایحمایتدامداران و روستاییان نیز به دلیل ناچیز بودن  ،حالدرعیناست. 

 افزوده ارزش باال بردنتبدیل و  درنهایتجایگزین و  هایاشتغالجدید برای گذار و ارتقای  یهانهادهاز تجهیزات و 

 :گویدیم بارهیندرا کنندگانمشارکتیکی از  .اندشدهمحصوالت تولیدی ن
 [در مرتع]ارتباط فامیلی و خویشاوندی با یکدیگر دارند و به همین علت اگر قرار به نظارت  منطقهبسیاری از دامداران در این "

را احیا  هاچاهرا الیروبی و  منطقهدایر در  یهاقناتاز طرفی ............. دهدمیبرخورد جدی را ن یاجازه هایییوابستگباشد چنین 

بپردازند و با تغییر  یاعلوفهبه کشت گیاهان  [از سهمیه آب استفاده کرده البته به صورت مشترک و جمعی]کنند تا مردم محلی 

ورود کارآفرینان راه برای  ترمهممراتع را تخریب کنند........... از همه  ترکم درنهایتپرواری بروند......... ام به سمت دامالگوی نگهداشت د

دهند............. مشاغل  توسعهالزم را در روستا  هایگذاریسرمایها بتوانند باز شود......... ت [دولتی هایحمایتتوسط ] منطقهبه 

فرآوری و ]مناسبی را بردارند یهاگام [پروژهتوسط مجریان ]جایگزین ایجاد کنند.......... یا در ارتقای مشاغل جدید به وجود آمده 

 (.25ساله/ گل چشمه/ مصاحبه  52خرد/  هایصندوقجمشید خراسانی/ گروه هدف: )"[بازاریابی

جایگزین محدود کرده است.  هایاشتغالروابط مشتریان و بازار توانایی برخی از تولیدکنندگان را برای گذار و ارتقای 

 :کندمیبیان  بارهیندرا مسئوالنیکی از 
برای مثال  منطقهو تولید مشابه در بیرون از ]وضعیت بازار زیاد در اختیار تولیدکنندگان نیست  کهاینخطری که وجود دارد "

و یا  شودمیفروخته  یمتق یرزلذا اجناس  ؛باشدمیبازار در حالت اشباع  نوعیبهو یا پوشاک به فراوانی وجود دارد و  تابلو فرشدر 

و با قیمت مناسب به  موقعبهخود را  محصول یبتوان بازار فروش را پیدا کرد و تولیدکننده کهاین ی............ دغدغه [خریدار ندارد

ساله/  34 /پروژهگر اصلی )حامد هاشمی/ تسهیل"ماندهیباقاست که الینحل  پروژهمشکالت این  ینتربزرگفروش رساند یکی از 

 (.45مصاحبه 

 جهينتبحث و  -6

 ترسیب کربن المللیبین یپروژهچشمه در گل یمنطقهحاضر با هدف بررسی تجربیات دامداران و روستاییان  یمقاله

تحلیل جدید و کارآفرینانه انجام گرفت.  هایاشتغالکلی کاهش تعداد دام و وابستگی به مراتع و درنهایت تعریف طوربهو 

منجر  (2013متپنینگن و همکاران)مدل نهادی چارچوب  بر اساس هامصاحبهحاصل از  هاییافته تفسیری کدگذاریو 

این عوامل ارتباط بین نهادهای محلی  بودند. تأثیرگذار بردارانبهرهبر میزان مشارکت شد که  ن اصلیمضمو 4به پیدایش 

 گذاریاشتراک( 2منبع/ هدف،  پرداخت تسهیالت: ینحوه( 1 ؛که شامل کشدیمو بیرونی دخیل در طرح را به تصویر 
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  19                                          1396 تابستان، مهشتو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

مشاوران محلی/ حمایت مداوم و مستمر و ( 3به سود منطقی،  یابیدستو  هاهزینهتوزیع عادالنه منابع/ جبران  /هاهزینه

 .شودمیاقتصادی و اجتماعی  هایشبکهارتباطات و ساختار جمعی فعالیت/  (4

 هایاشتغال یتوسعهاستقرار و به د توانمیترسیب کربن  یپروژهکه  بودند معتقد درمجموع پژوهش کنندگانمشارکت

و  سالیخشکناشی از  یهاخسارتجبران و و الگوی کشت جدید و در نتیجه بهبود سطح درآمد  یفّناورو  کارآفرینانه

تصمیمات با توجه به  اما؛ کمک نمایدضرورت کاهش تعداد دام و وابستگی به مرتع است  آنچهاز همه  ترمهمکمبود آب و 

تداوم البته الزم و  هایگذاریسرمایهی و مال تأمینبه  ، بدون شک اعتمادیصورت گرفته در گذشته یهاتعللنادرست و 

به این معنا که زمانی که ، اندآوردهروی  کاریمحافظهروستایی به  بردارانبهرهبر همین اساس، . وجود ندارد هایتحما

لذا  نیستند؛ ینبخوش پروژهنسبت به نتایج  حالدرعین، اما کنندمید، از سازوکارهای انگیزشی دولتی استفاده نتوانمی

 خود را حذف نکرده و یا حتی کاهش نداده و این به زمان احتیاج دارد. یهادامکامل طوربه کنندگانمشارکتاز  یکهیچ

موفق  ،ترسیب کربن در جذب خانوارهای فقیر روستایی و با تعداد دام و زمین کم یپروژهالبته الزم به تذکر است که 

 یاگونهبهتوجه خاصی داشته است؛  بضاعتبیظ محیط زیست به افراد محروم و اهداف حف در کنارعمل کرده و به عبارتی 

 دهندمیو زنان و سالخوردگان تشکیل  ایحاشیهروستایی را اقشار  یتوسعه هایگروه کنندگانمشارکتکه اکثر اعضا و 

تصادفی بوده و به شکل  نوعیبهویه گفت این ر توانمیتعلق گرفته است.  هاآنبه  شدهگرفته در نظرمنابع مالی  تربیشو 

بین ایجاد فضای رقابتی به  تربیش پروژهف اصلی اهدکه ااست  یدر حالاین . گرددبرمی پروژهدر  هاپرداختو محتوای 

تا توانمندسازی  ای گرایش داشتمنطقهخصوصی و پیمانکاران درون و برون هایشرکتاقتصادی با  و ارتباط بردارانبهره

ی رقابتی و فردی خارج از تعهدات کارهای جمعی هاپرداختو در این میان اقداماتی برای  بضاعتبیخانوارهای فقیر و 

اجرا با مشکالت مالی و  یاغلب در مرحله چنینیینا هایپروژهمشهود است  آنچه، حالینباانیز صورت گرفته است. 

. اندبازماندهخرد محلی  هایصندوقتزریق پول به  شدهیبندزمانی هابرنامهو  سرمایه مواجه و از تعهدات تأمین

 کندنمی، فرقی اندکردهن صرفرا در این مسیر  ایسرمایهو فقیر روستایی هزینه و  بضاعتبیخانوارهای  کهازآنجایی

، ورود دامداران حالدرعینیا نه.  گیردمیصورت  موقعبهکافی و  اندازهبه هاپرداخت کهاینو یا  باشدچقدر  پروژهموجودی 

هزینه و  ،وجهیچهبهناچیز است که  قدرآنو تسهیالت اعطایی  هاپرداخت چراکهریسک باالیی دارد؛  پروژهبزرگ به 

مرتبط با  یهادستگاهنظارت ضعیف ، همچنین. دهدمیجدید پیشنهادی را پوشش ن هایاشتغالگذار به  یهاخسارت

نابع طبیعی و محیط زیست به چرای مرتع در حد بیش از ظرفیت آن و صدور مجوزهای گاه و بی گاه و عدم حفظ م

 بینندینمدامداران)بزرگ( فراهم کرده و لزومی  تربیشزمینه را برای کسب درآمد هر چه  یرمجازغرسیدگی به چراهای 

 معیشت خود را به خطر بیاندازند. ،پروژهتا با مشارکت در 

خرد با سود و درآمدی  هایصندوقدر صورت گرفته  هایگذاریسرمایهکه معتقد بودند  کنندگانمشارکتطرفی  از 

 یهاعلوفهو در نتیجه کشت  هاچاهدر جای دیگری مانند الیروبی و قنوات و احیای  هاپرداختهمراه نبوده و اگر این 

داشت.  خواهد برای مردم محلی در بری تربیشمنفعت  شدیم گذاریسرمایهصنعتی و پرواری  هاییدامداردامی و ایجاد 

اقساط پرداخت لذا قادر به  ،رسندیمبه پول درآمدی در فصل خاصی بعد از فروش محصول  ازنظرروستاییان  کهاینضمن 

را  هاییطرح مسئوالن ترمهم هاینا یباشد. از همه ماههسهحداقل  هاپرداختباز بایستمیبه صورت ماهانه نیستند و 

بر گیاهان و  کهدرحالیسازگار باشد،  یمنطقهپیشنهاد و اجرایی کنند که با محیط زیست و شرایط آبی و خاکی 

)الگوی کشت جایگزین( و آتریپلکس)برای ارتقای پوشش گیاهی ، زعفران و زیتونگل محمدی همچون ییهادرختچه

عالوه بر . انددادهجواب ن یدوشایدباکه  طورآند و نهیچ انطباقی ندار منطقهکه با میزان آب و اقلیم  شودمیمرتع( اصرار 

و...  یکارمنبتهمچون پرورش قارچ، پرورش گیاهان دارویی، خیاطی، جانبی  هایاشتغالترویج  یجابهاین بهتر بود 

زیرا مردم  ؛گرفتیمر قرا موردتوجهمرسوم بود  منطقهحاصل از فرآوری پشم گوسفند و بز که از قبل در  دستییع صنا

از  پروژه یانمتصد کنندگانمشارکتعقیده به از تولیدات را ندارند.  گونهایناطالعات و دانش الزم برای ارتقا و بازاریابی 

و آن را مغایر با اصول و  اندنبردهالزم را باید بهره  کهچنانآنتجربیات و دانش بومی مردم در امر طراحی و اجرای برنامه 
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دو هدف حفظ محیط و یا در دست تنظیم برای تحقق  شدهیمتنظ هاییاستسبدین ترتیب،  .دانندیم پروژهعد فنی قوا

 حالدرعین .هماهنگی الزم را ندارد و عالیق مردم محلی منطقهموجود در  هاییتواقع، با زیست و تغییر ساختار اقتصادی

متعدد در مسیر تولید تا  یسازوکارها کردن که دولت باید در فراهم داشتند تأکیدنیز  مسئلهاین بر  کنندگانمشارکت

خصوصی جهت انتقال  هایشرکتو  کارانیمانپفرآوری و بازاریابی و ارتباط با  هایشبکهایجاد  مصرف نهایی محصوالت و

و هم بازارهای  منطقههم در سطح  هافعالیتبسیاری از  یسپاربرونجدید و  هاییفّناورسرمایه و دانش و ورود 

 ،روستایی همواره گله دارند بردارانبهره .ه استنشد گونهاین متأسفانهکه  گرفتیمای نقش اصلی را بر عهده منطقهفرا

و  کارگیریبهتوانایی  ،اندیدهکشمشاغل جانبی  یاندازراهزحمتی که در امر تغییر الگوی کشت و یا ایجاد و  همهبااین

محصوالت تولیدی را ندارند و گذشته از  افزودهارزش باال بردنجدید را جهت فرآوری و  آالتینماشاستقرار تجهیزات و 

تغییر اساسی در سیستم بازاریابی کنونی که باعث شده تا م لزو طورینهمی برای فروش شکل نگرفته است. آن بازار

 واسطهنصیب  ناچیزی هم که هست سودند و و با قیمت مناسب محصوالت تولیدی را به فروش نرسا موقعبه بردارانبهره

 .شودمی ونشاننامیب

ترسیب کربن، در ترتیبات نهادی  المللیبین یپروژه ازجمله، محیطیزیست، هرگونه مداخالت گیرییجهنتدر یک 

ی صورت گرفته هاپرداختنباید فراموش کرد که اما ؛ خواهدهمراه  ایعدیدهو با مشکالت  یزبرانگچالشضعیف و نامنظم 

باال و خرد محلی تا حدی زیادی از مشکالت قوانین دست و پاگیر اداری و بانکی  هایصندوقو از طریق  پروژهدر این 

دسترسی مردم محلی به  یسازروانکاسته و به عبارتی موجب اصالح و های اقساط معوقه بودن بهره تسهیالت و جریمه

مثمر ثمر واقع شود.  تربیشد توانمی گرفتهشکلتقویت مالی نهادهای در ادامه با ناچیز شده است که  هرچندمنابع مالی 

ین هزینه را ترکممردمی  یهامشارکتترسیب کربن و  یپروژهدولتی در قالب اجرای  یهاارگانو  هاسازماناز طرفی 

گیاهان مرتعی و  یهاگونهسیاری از ب کهاین، ضمن اندشدهبرای حفظ محیط زیست و مرتع تا بدین جا صرف و متقبل 

ترسیب کربن موفقیت ایجاد نهادهای مدیریت  یپروژه، اجرای هرحالبهبومی در این میان حفظ و تقویت شده است. 

سازوکارهای مدیریت محلی پایدارتر خواهد شد و  یجتدربهاما  مراتع در مردم را عملی نکرده است،محلی و اهمیت حفظ 

 در نظرمگر با  شودمینمود. این مهم میسر ن خواهندحفظ مراتع و محیط زیست را در خود نهادینه مردم محلی ضرورت 

 فرهنگی و اجتماعی. هایانگیزهلحاظ کردن گرفتن شرایط محلی برای ایجاد ترتیبات مدیریتی و 

 هاشنهاديپ -7

 :گرددمی ارائهزیر  هاییشنهادپدر طرح ترسیب کربن  موردنظر، جهت تحقق اهداف درمجموع

اقتصادی و ارتباطات  یهاسنتترسیب کربن به آگاهی از  یپروژهکلی بهبود سازوکارهای مشارکتی طوربه -1

دیرینه اقتصادی و  یهاسنتبه  شدتبهاجتماعی فرهنگی محل بستگی دارد؛ در جایی که ساکنان گل چشمه 

حیات  نوعیبهمحلی پایبند هستند و این عقیده را دارند که با مشارکت در سازوکارهای مدیریتی جدید  هایهمکاری

(؛ حتی پروژهدر  مؤثرکاهش قدرت ریسک و مشارکت )رودمیاز بین  هاآناجتماعی  هاییهمبستگاقتصادی و 

گذشته  یهاسنتشده با  یارائهو دامداری  یدارمرتعبه غیر  ییزااشتغالکه از طرف ساکنان محلی برای  هایییشنهادپ

 ( همخوانی دارد تا تفکرات کارآفرینانه جدید)مانند تولید گل محمدی(.چادریاهسو تولید  یسیرپشممحل)مانند 

 ترمهمتسهیالت و درواقع ناچیز بودن سرمایه و موجودی صندوق انگیزه و  موقعبهنبود اعتبارات کافی و پرداخت  -2

و  باشندیمدولتی  هایسازمان هاپرداختمتولی  کهازآنجایی؛ کندنمیرا ایجاد  پروژهاد الزم برای مشارکت در از آن اعتم

به وجود آید و یا به تعهدات عمل نشود، لذا  پروژهاین امکان وجود دارد کمبودهایی در تزریق بودجه در خالل اجرای 

 محیطیزیستامکانات الزم برای جذب مشتری و خریدار محصوالت و  هایرساختزخصوصی و یا ایجاد  هایسرمایهجذب 

واقع شود)ناچیز بودن پرداخت موجب انحراف  مؤثرافراد  تربیشد در مشارکت هر چه توانمیو درکل زنجیره پرداخت 

افراد فقیر و ایجاد فضای رقابتی و بهبود سازوکارهای تولید و درنهایت بهبود محیط زیست( به کمک به ) ژهپرواهداف 

 تهیدست شده است(.
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  21                                          1396 تابستان، مهشتو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

این اطمینان را بدهند که تغییر سازوکارهای اقتصادی و  بایستمیپروژه اجرای  یانمتصدمسئوالن محلی و  -3

خواهد شد؛ این در حالی است  بردارانبهرهجایگزین درنهایت موجب افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی  هایاشتغال

؛ انددادهخود را حذف نکرده و یا حتی کاهش ن یهادامکامل طوربهو  اندبودهبسیار محتاط  باطارتیندراکه ساکنان محلی 

در تولید با فراهم  گذاریسرمایه خدمات پشتیبانی نظیر یارائهتسهیالت،  تأمینو  هاپرداخت ی، جدا از نحوهروینازا

 هایانگیزهای اقتصادی فرامنطقه هایشبکهباط با افراد و ایجاد بازار و برقراری ارتجدید،  آالتینماشو  یفنّاورآوردن 

 تغییر ساختار اقتصادی را تقویت خواهد کرد.

در این  تجربهمشارکتی به صورت جمعی و در قالب کارهای گروهی صورت گیرد، اما  هایپروژهاین مهم است که  -4

برای پیشبرد  بردارانبهره کهیطوربهجواب داده است؛  تربیشی فردی هاپرداختکه در آغاز کار  دهدمینشان  منطقه

 .اندآوردهعملخارج از طرح استفاده به  یهابانکمالی و  مؤسسات یهاواماهداف خود از 

طراحی شود که در انطباق با اهداف محلی مردم را در تمامی مراحل اجرا  یاگونهبه پروژهاهداف و استاندارهای  -5

 هاییتاولومحلی و  هاییآگاهبه اجرای یکسری اصول خارج از  کهایننظرات آن را مدنظر قرار دهد؛ نه مشارکت دهد و به 

 آتریپلکس(. یهادرختچهبند باشد)کاشت ای پایمنطقه

 یهاآموزهترسیب کربن البته به گفته ساکنان محلی فاقد  یپروژهی اجرایی هابرنامه تربیشمشخص است  آنچه -6

 منطقهمحدود آبی و خاکی  هایظرفیتصورت گرفته است که مغایر با  ییگرا یدتولبا اهداف  تربیشو  محیطیزیست

 منطقهجمعی از آب  برداریبهرهبه صورت فردی و پراکنده اجرایی شده و با  کهاین)نظیر تولید گل محمدی(؛ و یا باشدمی

 همخوانی ندارد.

اجرایی شده  هاارگانو پایلوت بدون هیچ هماهنگی با سایر  اییرهجزترسیب کربن به صورت  یپروژهکلی طوربه -7

لذا شاهد آن هستیم که نظارت  است؛ مسئوالندولتی و  یهادستگاهفکری با  ییافزاهمو فاقد هرگونه دید یکپارچه و 

حد بیش از ظرفیت آن و صدور  مرتبط با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به چرای مرتع در یهادستگاهضعیف 

دامداران)بزرگ(  تربیشزمینه را برای کسب درآمد هر چه  یرمجازغمجوزهای گاه و بی گاه و عدم رسیدگی به چراهای 

 .یندازندبمعیشت خود را به خطر  ،پروژهتا با مشارکت در  بینندینمفراهم کرده و لزومی 

محلی باید به صورت سالیانه و  هایصندوقاقساط تسهیالت در  یساکنان محلی سازوکارهای تسویه یبه گفته -8

ی هاپرداختبا توجه به فصلی بودن کشاورزی تسویه به صورت ماهیانه میسر نیست/ از طرفی  چراکهیا فصلی باشد؛ 

 هدفمند و عادالنه صورت گیرد. بایستمیصندوق 

از منابع و مراتع  برداریبهرهحقوق مالکیت و  تبایسمیی قبل از هر چیز هاطرح، در اجرای چنین درنهایت -9

دولتی واگذار شده است دیگر مشارکت و حفظ  یهادستگاهاز منابع به  برداریبهرهمشخص شود؛ درجایی که تمامی حق 

 ترسیب کربن(. یپروژهمحیط زیست معنی ندارد)واگذاری معادن سنگ در درون 

 منابع -8
سال ، گفتگو یفصلنامه، اول یروستایی و گسترش کشاورزی در ایران پس از انقالب: دو دهه یجامعه(. 1385) کاوه، احسانی .1

 .77-102 صص، 46 یشماره، 14

 یالمللنیب یپروژهانگیزشی اجرایی  یهااستیس یسنجامکان .(1389) محمد، قربانی، محمدرضا، سالکهن، مریم، حسن نژاد .2

صص ، 3 یهشمار، 24سال ، کشاورزی یتوسعهاقتصاد و  مجله ی، ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی

334-323. 

 یتوسعهی هاگروهبر مشارکت روستاییان در  مؤثرعوامل  .(1390) محمد، قربانی، محمدرضا، سالکهن، مریم، نژادحسن .3

سال ، توسعهروستا و  یفصلنامه، ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی یالمللنیب یپروژه ؛موردی یمطالعهروستایی: 

 .73-91 صص، 2 یشماره، چهاردهم

 یمطالعه، محیط زیست طبیعی و منابع مدیریت اقتصادی ابزارهای .(1393) مصطفی، پناهی، مهدی، وفاخواه، علیرضا، دانشی .4

 .7-14 صص، 2 یشماره، 1سال ، پایدار یتوسعهآب و  ینشریه، (PES) اکوسیستم خدمات بهای پرداخت موردی:
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